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מאסף

ירושלמימתלמודואנדות Iבבריתלמודבשווסהמפוזריםוהמדרשיםהאנדותלכל
וחרושי Iוהר"ז Iהריטכ"אחרשנ"אן Iז Hרר,מכוחרושי Iותוספות Iי Iרשפירושעם

 •רבותכרוככאורירושלמיאגדותועל •בבלימש"סהאגדותעליחנואלהכל Iהמאסף)הרב(מאתהכותכ
הכוללהחכםהנאוןתסיםצךיקאיש Iיחךוחיבראסףאלהכלאת

זצ"לחניכןשלמהבריעקבמרנא
נוספוועליהם

ז/לאידלשחלוייחודחב"ראליעזרשמואלמרנאישראלנרהאתמיהנאוןלהרבאנדותחרושיא)
 •ז"לפינטויוסףר l/ניאשיחוומהר"רהנאוןהמוממךהרבחרושי Iנחריא"ף]עיניםמאורב) •(מהרש"א)

מודיבאדיאריהידוsדהוםהר"רהכוללדייבוהוסיפןאפסן Iז"להמחברהרבשהשמיטןאנדותהוספותכילליהודהביתג)

חדושיםד) •הבונהאמרבשםאותםויזכיר Iז"להרבחרושיבלוושבוסףמהאנדותמאמרכליעל Iבוויניציארבל IIז

המצויןהרייןמאתחרושים Iשלמחקחלתה) .ר~ובח)קיקיון(בעחזביסז"לתאומיםיובחמוהר"רכוןרגורולמרגאון
 '.חערוךמסןירושלמיש~אנרותחמורותמלותבאורו) •רבתינלונארק"קדייןז"לזלמןיקותיאלשלמהחרב

הנפלאהספרבןנוסףועוך

ןרכ/)יעקבשביתןשן"ת 'יעק;קחסי(בעחזבזןולריישריעקבמוהרןורכו'המובהקרגורולהנאוןהרבמאתיעקכעיון

 •נער~לארכרכה,ערלאורשיצאויעקבעיןספרישבכלכקודשהמעלותוכלחהוסופתשארכלעם
-caנ:D8יי"'~ 
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עתחבוהופסנואלהכלועל

ומועילותחרשותנככרות,הוספותעשרהארבע

I 

,,/ 

הפירושיםהמההלא •הדפוס 1עיעודשזפתןאלרובן

יוסףידיוסף·עףניוסף·עז
 •מעליידהפמורשותהוספותעשרהעשתיועור
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החרשותההוםפותעשרחארבעחןואלה
 :הזהיעקבעיןבספרעתהשבוספו

יהורה)ניתוסע"פנםנונוס~ו(לרא.יענp'מעיןשנשמטורך,בותהאגרות Iותופסותפרש"יעםאנרותתיפסותא)
עלנתחהלחשוברויען Iיעקבועיון Iף/ Iבהריא Iאנדותחרושיבספרונאורי~חרושיםעלירס,ונמצאים

 Iסס/יהנשטמיםהלםאמריםשבהםהחדושיםעלציוניםכתוכםהמדפיסיםהציגו"יהעעלכ//אחנלווכיויהי /הש/tו

רו.פסונעתההנה Iגבמראוהנרו.פ~נפקדהמאומשמקוםהלראות //כגמרא I /מלתאוככבאוידתבניתציוןעליהםיבו 1וה

 • ] [רבועבחצאיהקפנואהלוכל •ותוספותי/פרשך~ליהם ,הע//יאלהחםהמאמריםכלאתואפסנו

 •חנכוןהפטשר/ע/ Iהלאנדותמספיקאור';':.כוחנוך)הליכות.(אויוסףעץ )י//כ(כ)
מ l/דגע//י.יחדיודnנרואלהכל /המדרשיםוממפרשיוהאחרוניםהראשונים .!f:זהומפמרשיהאגרותפמרשימראשיט jמלוכ

זובדלחבורמיהר"ר •ספריםושארידרושפרי Pימהרבה

/ס Iנהע(ז//ליוסףוהר"רכמהצעותע//פ Iוהתסומיםהעמוקיםלמאסריםהבאורירחיביוסף)פורת(אויוסףענף )י//כ(ב)
עליוףכועףניוףסעץפין •הדרושוספריפרשים .מכחריע//פ /קצריםודרושיםלכחקריוהקדומת

 .ונו')ותנוחמארכהםחררש " •
סיקתא b:, Iוילקוטומדרשיםוירושלמיבבלי"סבשהמאמריםמ"מותמראהיוףסיד )ל/ I(כ Cר

 •זהרותקוניובזהרופדר"אומכילתארבתי

ז )*כ/ Iאע'םנשםלמטה(ונקכוישראלנאונימפסריספריםושבעיםשניםמןונאספונלקטוגאוניםחרושי )י"כ(ה)

פירושיהםוממכרחיישראלחכמיספריממצולותטוכותומרנליותפניניםרכהעלהחמברו)שם(לאבורעיעקבנאוןי)י(כו)
 •הזהלספרתפארתגאוןעטרתויענרם I/ס Iהשלאגרות

דtנזובהקדגאוןמאת Iובמפרשיו/י Iבעותקוניםדע.רות Iגרסאותחלופי Iמקומותמראחכלולבלוםאוצר )י/ I(כז)
 •זצ"לברלין(פיק)ישעיהומהר//ר

וכו'),לאיתןמכשילם/ Iעהםב(מסינסק/ל Iזאברהםר/מוהר/כוןדגרולהנאוןמאתוחדושיםכאוריםאיתואהבתי)יכ(ח)

 ,)ןובוס/ Iשעלהרני"כנמוק\מ"(כעהסייניאבר/'קז/'לככרךיהודהומהר//רכוןרגרולהגאוןמהרבנ'/הגריבמוקיי)י(כט)

 •/ל Iז"םהרמבבןאברהםרנינומאת Iבכללחז//לדרשתעלמאמר Cי

 •הקןח//השלכעלז//לחורוויץהלויישעיהרבינומאתוהאגדותהדרושיםכלליא)י

ורנ),ישריםמסלתס'(כעהמז//ללוצאטוחייםמשהר/ומהר/כוןהחסידמהנאוןהאגדותעלמאמר )ג:.ד
 •ורנ')חתלמודנמוא(בעחמ"סז'/לחיותהירשצבימהור'/רכוןהחכםהגאוןהרבמתאהאגדותמבוא )יג

 •שבאגרההחמורותהמלותאתיהודית-אשכנזיתללשוןיתרגםהמתורנמן )י"כ(יד)

כ'~רמתםוהדפסנום Iז//להכותבחרבחמרושי/י Iעבררבהשנשמטוההשטמותאתגםלמקיםיתיחןחשבנוינןנשלמותחרפנסופירשיי
ההשמטותתאנםלמקומותיהןחשכנו iוכ Iליזחז:רמברבחיישנדפםכפיכשלמותחדפםנואגדותחרושיהפפראתל,נם IIזהרכבחיישנדפפוכפי

 ,הזהלס!:רקדvr.נניכהנזרכותהנןהזהי l/כעשנוספיכקדשהמעלות,ויתר \ uהעחלקילכלבשלמותםניםדפסיהליזף l/הריאמחדושישנשמטו

 ;ל/ Iהכגאוניםחרושימחםשנלקטוספריםושבעיםהשניםדם.ר*אלה

הן,גבווותב) Iוחוובתבוא ,לעתיסכינה Iמפואג) ל//(למד.הגולהבאו Iבח" Cב .ל,עקבאמת Iהיסא" Iיעקבאהל Iמישו.1אוח Iחכמיםאמונת Iאבובנאל Iאלשיךא)
 I Jמב// ...דחרושיח) .ארגאזי)ש/(רהר/"שבהזהבז)והמצוה.דת.ורהה) .הישרררךוחירותם,חבסיסדכוי ן);'/זפיזענץמשהמ//(להגמשהדרש I Jהר//דרשותו) .אריגבררת

'רםIןהג"מדחרשי Iחיותץ"סדר.חררזI ,\tסרפרתתם Iמררילנאז/'ל Jקאצענערענבאגעשארלהג//מחררשי I"לזהגר'/אחררשי I )'/'ב(ראשעטרתבעלחררשי Iהרשב/'אחררשי
 ,חיסיבןחונרטי pי. Iרתסיסלתס Iשלהמיםחל) •הכיתכברד Iפז ,כ' Iיקרכל,כ) .רבשיעררת Iהבזיתר Iשמרעהיביוי) .אבוטורי )פt •ל l/זכאטאכזאהוהלרישר.אל
כפרצרת Iמפראג)(יהמר~י'שראלנצחב) .חרגימאמיני Iחרחנמלתמת Iשמואלמררש Iרררמצררת I(לחרחיר"א)יוחעמראית Iשי":ןמד."ם Iמשהמשאת Iה'סעשי Cמ

 Iיצקחעיני Iאל,ותע\ו Iצביערטת Iלכרער\ך Iאהרוערלת Iאפריסערללרת Iעקרים Iעקידה Cע .מזאמרשטש)ז"להלריישראל(להג"מישראלנצח Iשלוםכוה Iיהררה

 •יוסףואשר) •מהשקדר.תק) .צל//חצ) .עיניםפתח Iיצחקפני Iיחושעפני Iמסכיוותפניםפ) .מווילקאמיו)מ//מ/א'זעל,ט Jאהריצחקהג//מהמפואר j(להדרש
 . .רעיביםחאוה Iח"סותות Iיושאלתפארת Iהעולהתוות Iחסיריהודה Iו,תוספותהרשכ//אתושכתת) .המדותשיווי Iמקובצתשיטח Cש

-q בלוםאוצרהפיררשיםהדפסתזכותI יופףעץI יופףויריוסףעבףI נאוניםחרושיI איראהבת /יעקבנאוןj ןI הנרי//בנמוקיI והמותרנמן
 •שיחיהמי\סבכל Iארפ!מחס-בכל,.צתלאאףלחר'/ראולהרפיסםכלערבוראישרשות Jוא' Iהרארכדבו(חמרפיסים)לכואלהכל
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כנהדףראשוזמכותפרק
נכנכורמו:אםומרמ:רנכיויוכוהוכ~גענכחוכ:רמרמ:רגנרכ:ר.פ"מ:רפבווגוכרמ~פטרונכומערימו:ר tjנרונועריכוכו .כוקיו ;t 'ווכוכדי rכעריסרמו

חבנכיסמנכרושהריו:ררנהיו:נכ~ומחרמנמס r:רוונכס.~נמ rער:ררנמיגמנכגמכי~היפוקפריך 1'1וגרנוקיו~:רונכגיונכס r:ר 1נכרייג.הונ
~קרערור":ררכמינ~כיס\ייוrנכו tjערמיוכ:ירניו~כיסנכ:י:רימוכ'.נכמכיהיונרייכיויעו tj ..<'יוריקו 5ו:ימי.כהמי:יריק 5:יממריקו 5:י ;:tםשום ::ועכ:ר
כן~במוכיפרוט tjסגיסנכר~ריגמונכרסכמ'וכ l/גככ:)וסטi:רנכרומנכרi:רנכרגיגיגר"כוגו'ריק S ר:iמiכריקו Sוi:רג,כנכi:רריגיוכגנכגיורסנכריק Sיקממר
יענכi:רמס tjסנכנכרו,כפגי:אלאממרi:רמספעמכרכנסומגסיסכיוייכ·יסיi:ר

כירסיiנכגיגסi:רגג ,:כסנררי(יורסרראשוופרמהעדיםכיצררגיןסרסנכסוכiככומסרסיסרספטוס
כמכממונכרע l/ר :מוiכורומיוומיגו f Iנכקוסגככריריק Sרקiכ Sגמו:ווכrר~כמ:ו

t:; ~ 5 כג'זריקיiמימrזוממילעדיםרמזעולאאאמרעיבבדףא:יחייגממוחייגו:רבt t:;i:יגר t:; ר:רגמוכ"יS ככמרוכרךr ממ
:ר ;:tכ A!רמiכינכיו rנככיס ;:t:;tירעיכורממיכמ tזוממיןלעדיםנרמזטגייןהחורהמז(שלוקיו)נכנקוiכגמיהגיקרתרמהממגקומfכיגמ
ומנכיגמנכריומככגב~ריס~םכיסםרi:ריאלאזמםכאשרלוועשיחם )ס'(ירב'םכתיכוהאנעריסג I/ ~מכמו~רס'עוריקר 5גו~

וכגסונכו rס'נכרימנכיו rסמ,וירנכיגולריק 5ססיסינכוסקייסיס iנכקר),נכס;רנכי
גiכיכיקרמנכריסעסו jכממרוכגס::ררי Pדכתיימביזהתורהמזשלוקיזזוממיזעדיםרמזסגרוו כi,)ריקי 5ו:וינכיס rוסמiרריסיכמי
מגמג::רקגכמלא :::רנכרסקרנכרו~גi:רהרשעאתוהרשיעוהצדיקאתוהצדיקובה)(שםנכיס Pרi:רi:רנכריס pמורi:רסינכיריק Sס:ווfכ
ונכמ:רומיכמממרגמ ;:t ,עגיוג:רrכנכיראתשהצדיקומשוםהרשעהכותבואםוהיהגמי rנכ~ r ~מס~ר~ע~כומנומסו~י~

נוו ;:tינכגמממקייממנכרות:יית:ר:וומהכותבזאםוהיההרשעאתוהרשיעוהצדיקייוג:יוגקייסיוכגמיכך ;:t:יוממגקומ
מו:יי~:ווממף ;:t:וכתונגמרךנכ:ו r:וריולנכרימו:ו ;:tנרונועריגנווננכוי:ו:וזנכ:ו
נכר:ויוכ Sוכ Ciו, l/:עאכרכר~מקיימיוואותהצדיקאתשהרשיעועדיםאאהרשעיפרק jכגג-יו:ורו:וג:וו טפור:t:;iו::רפיכונגיה
כנכר::רפיינכגיiכמנכרiכנכייכ::רעוכ::רדמעיקראהצדיקאתוהצדיקואחריניעדיםכגיכמייוי] P[עגוגגהעג::ר,נכגמגי::ר

מסרי Sוכגמ)מומ Ciכמונכי::רימטוכi:ר •הרשעהכותבזאםוהיהרשעיםלהביושויבהוכוגן j!ספייכנכקיסמגמ::רומגקומ
ס) tjמומיכ::רומפוינכרגrנוכנכרמ<fכגפיסלאודהוימשוםתענהמלא(שמוחב)ליהותיפוקנככרםגעכרםוירכגםמיגןכומונכיגס

:וייטנfו",(גמנינעיסיעגםגםיסעגאיזמעשהבושאיולאווכלמעשהבושאיןקיוי:ו ;:t ,כזו:שהואיגקינ:וס:ובמינ
t:; יגממת"קגמר~כמנעיקיפגינכמיי"עלל :םנכי:וי:יגר .מינכיבריכי :כ:ו

מיגמ,ורםיןמ~נכגכיתמגמנכt:גכוןמר' :יועוקיןנכג:יכרוןכ:ייב ;:tעי:ווזנכיםגמ ,הרנו
כיגיי::רותיתיבבלאמתנהלרבשמואלאילעיבגדףככגחנכ::רמימ::רגמכגממ::ר,אראהפי:וס:

האמנא~מעתאלהאלה[דמפרשת] )(ראומתערכרעךעל
ואחרבשטרהמלוהאחריוםמשלשיםפוחתלתובעורשאיאינוסתםחברואתהמלוחרבנוראמורמילתא
השבעשנחנקרבה]שנאמרממשמעהשמטהשנתrזשבעשנתקרבהסו)(יכו'םשנאמר ]ל/ Iנאפהעלהמלוה

זוואיזוכזושהיאאחרתשמטחלךישלךלומרהשמטהשנתל l/תמהאלאהשמטהשנתשהיאיורעאיני
כ] I/ ;,',חשנה.[יףחשוביםבשנהיום Iלכמרראמריוםמשלשיםפחותלתובעורשאישאינוסתםחברואתהמלוה
לאאםבבחמהאראהטבאיבזיהורהאמרתביא :וכו'בהרגיזאיזהרגובהרגיזהרגולאאומרבריביתביא

שמעוזל /Iאהנדוזשיהרגערנהרגיןזוממיזהעריםאיןאומריםשהיוצרוקיםמלב!של[להוציאזומםערהרגתי
שניהסשיזומוערנהרגיןזוממי!העריםאיזחכמיםאמרושהרינקירםשפכתלאאםבנחמהאראהשטחבן

שחטבושמעוולפניאלאהוראהמורהשאינוטבאיבויהודהר'עליוקבלמידשניהםשיזומועדלוקיוואיו
לוומקולוהעםכסנוריזנשמעקולווהיההעדאותושלקברומשתטחעלהיהטנאייהורהבןרןשלימיווכל
רילמאאשילרבררבאבריהאחארבל /Iאבשמעקולואיןמתהואליחמ f"תדעהואשליקולואמרהרוגשל
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כירכנכססנכ~ינוגמוע"גנבככרוגורס~וfוכזמנס~מוערוחכגכוכגיוכ'.
וינכטונו'~כ rנכנגיטכי,ינכטוגו'זכחיסגנכטוח ~ז~ינג.סינכג~מסטממר
יfכזו 5גיזגרכזמכססססמועזוזוגיוסומוכגנונימחטרנחויטונו'חנירנטס

טמוכרס rו ~/כויגכהוימוהו 5וכעגנכוו~וסומגס Dסהנגוסחטסוחריסגוכו 5ונ
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ך Iיגמ :eנכיוסו r,'S'ו
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 ס::כ:<מכ\כמ:גכחשלאאIנשראיהרכהבה'ותםהמצותכ'חנניארכ'אמוזהועוהעוה"כלחייהצדיק'וס:ןכגוןהחורהשמ'רתזווח'פניםכשוםמעשוחהסונעוואין
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וסמ .ווג'גח,מtוןיוסףעץ
סגחוגסfומרמס
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fנ,דוכיסוממרינטסfוןכב::וודfוייריגר'זווזוממ"כי .~מי::ווfו:ממקומו )ו::רוכ(ברעענירותס~מניריוע~'ומ~וקיס I'ומגfוירבכמר)ו fiומר'כ ו)ו:: .ממ~וקזוfויוטנמ!:כ::ו
 ~~ ג~:: Cכ g כי;י~~;כנכר'וזויגזוינ .ו::ו Sמגבכוטסטגרנכ~יו Jמנכ~'עביר::וענרו~fוס::ויוסכ~מריורע~ ' Ciימפרfויזו •ע)וגי,fכמזוו::ו Sמהעישה :כמ~'ח~ Iכמככי::ורכיע~

גקרנומס'ויחז~חסכ'יחיסחוזוס ו:: :Iיעח!:ר(טס)וחומר .וזו ti::ועו::וגפםוזוו"רזכו )מ'(ו'קרחוי.גכחג~ק'י :Iגו::ו Sמועט::ו::וווזע~'וטקכ~מיקממרם~קוגריזכוזומ"כי
:;סגוונסגחזמכמגןר"ג Cנמינוקומוסו Cיפרfויןורגנןסהכססמגוממסכומריהומכהחחתמגסוננכ'ריוגיןרה rניונכפגסגיימרכנג cממ"זסח,ןמגכ ;tינכו"מו"\כגננכנ::גווןנרהסוכזס
מס cגfומו Sבכרfוס ::rמסיג Pמדגוהמרכמומ cמ'דfומר '''דרעעמיסמfו'הן'עכדfומריכרגנן Mנ':גנ::חמחמירסעוכנ::כסקככרוןכנווינ::עוגסמרסנ::מרוגסגיוןח~ S 'ריי f)cכומרממדנוח Cורד'ע

סכמטכ Sמומס Sנכ.וכזס ( Pהוגרימיייכפעריןכקו cגרימומחייגיגכחמרסכגעוס"כ C\(ונגכ P 'סכfוגויומכוממסגסכ c j 'ריסו ן<:fוכו::נממסגי I1ג'סגיחיר fcורקרמוסיפיסוגו'סחכס:גנככומ
חרימננעומוגיחסכקומינו I1נססוfנורגנן .\:כמוממגומכמ'ימירסס'מס Cומוסגיגימכומר<ו:יס Cמח:יגיfוומר rכרמוג"גגווןוfווכימ::«גחחומוכפעור r "גנכוסכס cמורס::יסיסמכעג

חסגיכגדומדוני~ו :וומימחסגססומכמינוקוסמכמדוfנסמג:;מכיס:;מסכומויוכדיווממומגיוויקרוסוממרוכנכיכונו'נכוממ Cמ, ר:"ר Cמגיכדגמיגוסמרגן
מחרינועסכיכ

וכזס:<מזגחרונומנוימזק 'סגחסכמכע(וכזסגכככומ Sסמנכומ,ןונכגסוכפניןמסיסגןחניןכפנינכנומיר Cכfו )\כ"זג" C (כוס Cכמכמו!:י c "?מס Cנכוסיסמסככוiיכסגמיהמר~'כוס cחכ

ככרףמכותשלישיפרקהלוקיזןהאלורש""
חג[את :)~,וfכמ<בכסומכמ t:i (מועדסכחונו •ומ i~מובכאתכו:)וםסי
נמ~ממוכווגכוסריוטכיבכיכרמטוו)מסיזו.ינס(כזונ.מפרטמסוכווומ 5~מ
רטב:iעסן iימטזואל :ונכחגס]ייזו t:iנבכטחסורזווס"וכבכגfכ~מסיר tס

דוכרס •גפטונוטתגהןו IIעאנ :קר tiבכדוזומבכידסייגו •מוכסערגסינזו
מזומסמזורפורבכוכממרונ~מוכדמגכוכ\י
שנא'כוכביםעבורתעוברכאילוהמוערותאתעוןפוקיכחיגפורנכוכמרכמרמממומ
ללללירכבכ'סונכגםכם'סגבגככיסעכמגימ יהוםמיררתעשהאמסכההיאר)(שסותכמכפיסזוכדו Sוכמווכררן..,מJכוכ~ ~ iונמ
וא Iרמשוםששתוא'ור •תשמורהמצותחגאתגגמזווכשנאסר]כומנ)(נרפסיווכ':

המקבלוכלהרעלשווהמספרכלאעזריהבוגרזוחיינסויסגפטומוגגרזוובכסריומ
להשליכוראוישקרערותהמעירוכללשה'ורמססכנמכבכזוייסכותוכססג ti~גגבככ

וסמיראותו iתשליכולכלבכב)(שםשנא'לכלביםחקומ'ממ[וםמרiכסנכר'וחקודסגוiכיכ
ערשעםידרתשתאלשואשמעתשאלאליהכ"יסוח'סמרסמוחסועס"ימסרונו'] כםרומר tiגכמכמיס tiמי ~\גמין Pו

 :תשיאלא[נמי]ביהוקריחמסערלהיותכווכתומכיחקוהיטבכוט~נמיוכע tiךוכ
ויורדותעולותרצועותושתיא Iפים,שםיחטfורגגחגמיטfויטחקוחי~ווfוגוחייס
בדדרשחמורושלתנא •כהעונרוחיגוםיוםנוכיגגגוכוזוסfונםרו

בעליואבוסוחמורקונהושורירעא)(ישע'החסראררבעליהגלילאההרן,א
שאינוממיויפרענעליו[אנוס]שמכירמיינאהקב'והאמרירעלאישראל

 :בעליו[אבוס]מכיר
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מקרמוזנע;י::ימכ::י·וגוחסבכ\ככ:ראינא/ר Iאעלהאתמרהאלעוה//בחלקלואי!המכהווגכ 5מגגע"ג tiמ::יסכמיס::יככעיס ~;~;~~ ח~י;~~~;
מיגfנוחייגן I:iומקכת::ירפחוחתירסנ I:iליקוfנטמfנמח Dוכו I:iוכו ·כמחג::ינ(חוזכ:;ןסגימתימני

כןע I:iיסו Iכ::יררקחוכר::יומחסורוכגסשמיםשםמזכיריושאי!פישנוברוקקגיוחנןטממיקומווגכ 5::יוכטכומסיגכ..ככמר::יייוג .י'יעי Sי::כרממי
,קיו יי;""וי """ מו"., ו,..::<ירממיעיןכ "כב:: :<גכו::י"נ)חגקנו iמי(ו::ימגמורתגוי :הרקיקהעלפסכ~סיי~"ומ~rכומ~"ייוכמjווכניסומגומי

::יוכייכ::יככ·ומומר::ימג::יעכהלרחשאומראחדכתובאלעזר]ר l/[אתניאביעטזרףז<קר:;וו 5סרסכומ::יוכקוסמור::יככחנכי .כעונס::ירבככונר
ונו'עכיןיס tiמכמריס Sכמסמ;וימסרטמאה'משנן-אתיט)(כמדכרז::ימומריס::ייו::יננזר::יעכוכ::יוסיפוגמוגווכמווו:גו

C כימc ::ימורוC כסמותכו'טמאהומקדשאתכי(שם)אורמאחדובתובווחות::ייי-ממוכקוס;::יעביר::ימומוו.וכו-י:וייחמיעוןכ 1/מ ) " ( \כוIגחוכרוקקסוכ·:ברוקקו
 •ווכ'סוכיססס iמכוירישאין :גומסללסיריסוכגניכסיו::ייסוע"ג י:: D::י1כווכ:ונימו י-"כן;:pממי

 :(טס)וופחוכ'מגיגיקחוכרוסגחנאמךמהמשכונ~מ.ךאםאומךעזךארנייר i ~ I:i:1ע I:iוכחכימוכ ljככככירכ I:iגמוגrר I:iעוונומבכ(ככר-:;ן
כוכוrו:סיחרחחריסחין I:iעוכס.קדושתאםשכןופנאמךלמהמקדשנאמךואםמקדש(וכ"ר"ס 11 •וע::ירוחגכטכגכסכמ ~~~עו:;~ו\~מ:~~

ו::יורiכסעלאומרהייתימקדש]נאמר[ולאמשכןנאמר·ר::יייוגכ::יfנגויקוכנמגונעגנעיסגכ~ו :tנססגרונחי
חייביהאלאמקדש[ועל]על)(אבלהמשחהבשמןשנמשחחייביהאמשכזייסכפנעיסוכמ"ד .ס::יוסיףכעזו::י ~ו~.~ה ,t ;נ~:~~~

עלאומרהייתימשכן]נאמר[ולאמקדשנאמרואםמקדש)נאמר(לכךi:יןככוימ::ירוח::יננגרזכ·ע"יעכיוןכסiכרו::גמוכגמוגיימ
לל [לללכמט::יסגיגהוסיסו::י iיהגגוסריכגכ p(חמכרעומיומו::י יהאאמשכ!וע]ע)(אבםעוקרושתשקדושתוחייביהאמקדשיניןרי tiכיןו I:iו il:iגוכו I:iסגתקרכמקוסמ)מה I /ניעקכ):(ע
 :מקרש]נאמרנולכךמשכ!נאמרלכךחייבנרורוכומורואומר : iכררוכ' iבי .~~~ :~י-ןי~; ~~~~

ת//רנר::יfנמפרס"י .מכסכוסמפגיכנוrכוי:וחו-יס::עיי"::יקכ
 ./סחכקוכ iמי::ימגכע(::י(וחסוחתנן :;"קומומריסונו'::ייוע~::ייסוע::יג::יןסופועדונו'גויוכ::ירנו (סגיניהסייונגגיןד(רןי י::וכרוס(כוכי .::<ייחחח \ \ 1מ~fנ~ממממ~מ:::מעטמיעכגפי-י

יעקבעיוןרזו::הגז-ימפויסס
 Iייוכמ Sרמי-וX;ריגח Sכממקד!:חיקייומ!:גוג! cממקיידננקר!:דמiגיקונ-יי Dכ .מומר:ויימימ!:גו(ממראם :טסוכמידו~ירכחיק qדנiגנ:;ןדריועיי! .נו eברוקקומיננ:ונכנ-י Cי

 '''גפו::וט-י.וימוכנמ
יוסףעץיוסףענף 1 ;גסטיחפסי Iמ

 ·טנעדוו~נכ\ומו~rוfווע'נוינוףכיוממוממוג'וחע .כו'~מרנ~חמוד Sגינפיקקממיכופי:;ןדרינ/'(ג"וחע .הוי:;ןנדנייfווח D(:;ןחרמסוררינ",תאוטו .מ Sקהומ-יכ:וגיו
ו'י Sמ'יימג'יגמ'יח Sמוחסניע'יחוףסנונכוח Jחמריגגמיחוומ'י ו::ר"ונכייעסוקכגרוכומ~ .ן cניח:וסחוכוימגיו::כממרנמוי-ייעiגוקכימוc :Jממבכנרי!נגמירחס.וכזבכחי

יפוחממוי-ירכרי-י Cעי Cחשיודמיוו-ינמ::ריןפסוקםמוימגגחםמכי .גוןנמוי-ינp:;ןזיסוסזגריס
מחוגי(מס'י rככמן ו:: rכן'י Sסמגיוןככך~'יחפמר~ן::וי'י~ממימ .~פווחנקייס::מיסס cנמור-ינחנננור rעוס Cמיירימססחגנ . CDגכרפוהחה:חומיכ!:וגוףי'ימגיסגננור-ירכרי
 :סמיס~סספיי C Jנג .ננמ:יוםימרפחמורמומנמורכזוח;ו:::יועינוממגוי!ננמורו::יו 5 :!ס C-יוח 5מ • ;'וןי C;י C ;פמיי
יוסג~מימר~י'י::ון'י~מכיומחיממן~כמור'י .רסיינכי'פננכיס.ט;ושירוקייחמוp:;ןיוז"נעו::יננפייומי-י!ג;.fוום-ימזס:וכזיוחמוממד:ווחמור-ימנמוזו::זרכמרמיכסעייןימי;ניו:וכ-י
 •חיח\ח 1 , ,ונפ"ןוגנסכוו .:ומיגמנכירייכמכח :tע(יוומגיונמוי:ויעסוק.כגןו cךמגמנכיךיינחעיר :tנממרוו:;ןוח i " .'יומממרמור rמ Jנכ~יוכסחרויוסכוג'גועסוי'י'מ~מ Jעניןכסזורנכtח Cמוו::ווח :t:<יינירקממי ו:::וrי: cומחיייי Iכסגכמידמסםנימ:;ןועוד.נ./'נעוסנו •ממרח Iכפע(יוענ

 •ממרוכרכ'ימטוסוכנכס~יוווו 'י'קוסיחוו; . ;זנכמ~רםכקס'יגמעע .גיפוגגכנכי Cחו::גומזמיכמיי-ייעסוקגופוכככ Cחכמיי .rדזfוגחכמיכ'חממטמ!יננדחטממ
(חורחחמרופננכיסטגקרחיס'ימזיקיסנ~נריייממר Jנכ~יוכתpריוסכחכנגי.מעמוי-י)נרכייכעסוקניגמעכן":וט C '/מ I(וע"כמוי-ינעכוקני-יי tחפדנמכממי:כח י::מ.כ-ין
גרמ'ייי·מפירסככוחנס~וסמפגיכנרמןנווומור rמואןרזב :ס)יונכמייסכמי:ומגיוזכר •ין t <'מ:וירפמומומרג!י" .מרפמיו Cגוכגכינ i ,ננזגימי-יזננייהיכיסכ-ייעירי Cכ

ונו'רי Sרכןמ'י 'מ'ימ;מ .טגיכיrו Jכככיטיי-ו~מ .כרמ::ומימזגרוס~מ .רופמן-יןחכיגיבכניןיס cמכחריס Sנמ:::ממיה,י ו:;נגמח,כזגחינכ-יקיירפוfב-ינזו~מס.ו~חגונס
מי ~ I 1 I ,\ננע cמוגו .רפומ-י(י-יוjוריעניוויגיוריס Sממממכממר:וו Cי Cמו::מערקרחופ~ןכfב.וטעמוfבומ :I מ-::מו יס SSמrו(ו;:ריו j]מטןס .ןמריס::ון'י 'lגרגrרךנכזגך Jבכונכ::ו ti::וי ו:: Jסופונכו Iככגחכחחיייימג-ירכניגמר"סמקרמע :tמ .כfביחוסfוירמגסרחיגמחירפייןגסנ:ון .מfוד;כו f ,ר .fמכו

מ'יטגממר .;:רמןמ::ומחכוגיס::ונו~'יככי ~ p'םרככיכס::ויו Jוככימיי'יור::ורי S :חייס)(חויחכ-ימרfופומחוסררקממירפוח-יכיסוייייקינטממ{ו tוכוח
S נכו:דממ~~יס:גי:גודיסעוכומ:ומ::ינויP םרופוחו'ימ'י~עסרמנכרמוח::ומככיסהזוונו/::וימיויס

כם::וומונאני· :סנ'יכחנ'ייסנוועח~ Pיחי!י C ~ג~חומריסרכיסונו'כוירנונכ~חו~'רמ, Pיממרו i'וככחכגי'יסמומחופרזוענ Pינכנ~מסוחומרממי f/I(וכרcפו!י.ןמפ
כ'וסIבח ~יזיי Pכיפיריערמיתוגג tזרנ:~כומר .rס;;:רוfו~ממכ~יסרסוחו~יכ'ימטוסכיןסונfוחומרן~י'יכנינ::ו Pךדןקח 5קמסככעי)'(רסכני~'יניסן'יונךחטממכמ Jכ::י ן;:::ומ
ברוקק .Iבגןברוק~ :ר{ימiכי'חימנכורעיטג'ינrוסכיןג .פננכיס ~ tiטירחמ~'ייממר:וריס Sכיגrו j :!י J:ו S'ירן 'Cגיוונסכrוגכו J::וכמי:וו .ככמגניסכיו ..מפכי t 1 \.מנ-יןנמיס tהו~סן
 • Jאייבגעשלאפעהאט )בJ • fרגםתןםחיטיירנח.ונז:י~ון



כיחרףשבועותשניפרקחטומאהיריעות א IIמהרשי IIשר

ו'ירו~גיi:ירכוכין •ווכ'ומג t:iג'אזדר.ח :ויכווו ""iלס Pוi:יפו •וחזרתם
מו t:iככ'רtס"ג)(רף י:iכpfי:iכפרקנרi:יכסכנ/ •עונח :ענינמכi:י:יוחככימi:י

ככ tiיפררנכיכ:ירוכמ::יומס:יירסככ Pיפררניוס mרוכמסניכ::ימויוס
 :זכרי" tiממנר י::~ pנערממ::ינין::ימנרינ •רנר'ולהגדיל ::יכינ::י

ייו-rכריי Pרננכנינמ •ונ::יוררמלהגדיל
ישראלבניתאוהזרתם )\פ(\ירקאריתיעב~חרףחוכיוi:ייייכוכיוi:יקpןכיוונi:יכדינכ.,יכ
וא I'"מאיאשיה/ר Iאמטומאתם :ומג t:i 'ככימrכוגi:יווו.,וגו'סטנבמ - , •ללדוןי tiכrכסנב'נבו Sעחסקשר

סמוךמנשותיהםשיפרשוישראבניאזהרה

יוחאיבןשמעוןרןמשוםיונחןרןאמר(אחת).עונחרבחאמרוכמהבלוותסןמ)
מתיםאהרןכבניבניםלוחוייןאפילו,ותסחמסוךמאשותפורששאינוכל

אחריפז)(שסליהוסמיךבנדתהוהדוהמטומאתםישראלנניאתוהזרתםדכתינ
סמוךמאשתוהפורשבליוחנורביאמראבאברחייאר Iא/ •אהרובנישניומת

וסמיךהטהורוביזהטמאביזלהבדיליא)(שםדכתיבזכריםבניםלוהוייולותסה
ראויובניםלוהוייזאמרלויבויהושער'זכרוילדהתזריעכיאשהיב)(שסליה

כליוחנןא"ראבאברחייא'ר Iא •ולחורותלהבדיל ),(שסדכתיבלהוראח
ביןלחבדיל(שם)דכתיבזרכיםבניםלוהוייןשבתותבמוצאיהייןעלהמבדיל
ליהוממיךהטהורוביזהטמאביזלהבדיליא)(שםהתםוכתיבהחולוביזהקדש

להוראהראויובניסארמלויבויהושע.רביזכרוילדהתזריעכיאשהיכ)שם(
עצמואתהמקדשכלאלעזרא"ריפתברבנימיו/ר Iאולהורותלהבדילדכתיב
קדושיםוהייתסוהתקדשתםיא)(שסשנאמרזכריםבניםלוהוייןתשמישבשעת

 :תזריעכישאהליחומסיך

שלישיפרקשתיםשבועות
הפהשאיזמהנאמרואחדבדיבורושמורה)(יוביסזכורכ)(שרמתגתניאכדף

 :לשמועיכולההאוזושאיוומהלדבריכול

מזורכוi:י 1 י:iככמוi:יורrנס."ד::מגיט'ומi:ייס Cנבכשיפשרוזונק:פ' t:iנבשו
כערוi:ינררוו t:iככנו:יייוכ Pוגחוככ נf::י:i'יי tiכפוונזירומ י:t:i iיךפ..וו t:iכככככנכ t:iככ

נםרiרי:יוכ"וכהזםכרוכרנכןסחורrכiכררנזירמממרינןכן ]מ[ננככממ Iוכרממרי
מוממחריגי::ירנכסיןגנרiר::ירi:ירר::יוכ' tiרפרמורכ j!כלוקממר •ו j!יפר

 Pרכמיז:יכספוקככוכייס pפ Itמע •ונו'
 ti"נבסנבi:יfכ;מןכנבמi:יעס כ:: t:i 'ר t:iמ

כומ tiכבככרקמיבחנבווi:ירסi:ייfוקfונבו
טסתi:יס"וןקויסנבתחרעסfוכfונבו Sגע

מrכוi:יזרiרסכרכמיג:יימטככמi:ידכככ;
 j!געכרנמרימ OOומטרממrכסרמכ j!יגני

 :ג Iרק/גניוגמימממגמ::יימ,רמ
כםפסיi:ידמי •כו'i:יןכככמכיוולחבדיל

Y'S וגפוסח"ווביוfיג:iנבופונכרוti יס
נביכi:יו t:iדוובכ'"בחונבס ''' tiגפו Iוכ

תוריעגי י:t:i iגמi:יסיייוכמככמוךi:יכמ
סככוןעסמ:יומ::יור P:יוכיוככמ P י::דכיו

 j!וכוכרמפסיקנכגריגנכi:יוכ:יררזכרסiר:י

כט:ירררiכס::יעמ j!:ירמ ti:יטנכמנין
t:i מיוכt:i וריב :רסמ::יגכמ/l כרלfיוייוככ:

cפנכיi:ידכפיוכסווומ'גi:יכריגרג.,יכ 1 "
i:יחקיסככrכfגוכיו..יוrכגi:ירקיסכ IIסו

כיןכ:יגרינומחג"ומ iS:ינבכככדמוויי
כין::יכככריגענרקמיררםו ,,'עוונו'

גגניוכ::י rניסiר::יגסוכון Iרכ::יט"מ
רכמינ::יייןגכג::יייכריגכלג: l/וק~::ירררמ
rכ t:iממנכי t:iוייוקימק' Iד::יונר"נ:וכרינ
כככקוסחוומהםiלורi:ייגוובו'ככומגס

נ: qוק Iובו דtiקי:iכיונi:יכרי;דi:י'יוכוi:י Sככ
 • Iס t:i"י t:iמכנכםמככר 5ע P::יככקר[כל

ר iנורמיר::יימו/ IPכרפניעומ 5דרן
זרכר j f!ר::ינננ t:iפיר • Iכונמ"חמiזיגרגרר"רר tiרזכיר :רק"ג]יס tiו iקמ tiפר'יי t:iכרפרכ' י:: tiקררמ S"רמח::ינכרר::ינררמ Sמרfכמ::י j!כו"וכגערר::י

ככיי::י Pכוכ t:iי t:iכנרקמ"י 1ככעמי t:iרסרגי)גככוגחרגוו t:iכפירוכמוידועיין/מ I ;מנממיוכוחנפוסס"רפנמ"יכ'זti j ""כנמ"i:יר)גונכitורעפi:יומ i" S:יומ
יעקבעיוןחרי"ף

יפנדמ cימכפיפסס cמיסמסמסינפ!::רסמ fcנס'פ~מיכרסיויפי .מנ:יחיכושיפרשונפידסמז-יסמיחמ;;ורוכנני~סייח!::נכחידיוס"מפ .מןרסכננינניס(ירס"ןאפילו
 :נניססנמיחח:;יספיםו!::רסי"כפ~ס Cכפרינכייכרחסימגסנכ'נכ~נפ~ס :מכיחסכרנכןקעניס

חי cנכמ Cרפסרכ~נסטנןדמרנכערח c ~מיי~יימנןנכחיס.יר'מרסןככנינניסכירס"ואפי'
יפ~וןמסםנכיכיפ'רמוכניני~קועווסנמנרfcויחניוכרכדמימממרסןנכינכיגיר~ככיממיסנכיו~ימסכנכסון חר:!וC "fפורמיכו cכ i:גסיפממי~מכrריסכניס ('כ(וסמכסמון

מימפדכנכחיכיי~מtסעכודומכימןיונור::!ממריכפ'םסכינfוכיירסמ,חמיפיד ~'פכדר:נfון(ננייוכמיקידירכfCודכמומ tסכיfו(מוומסמייסססכימ,תמכדר'דקרנטמ
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 1כrוכק:נ'סוונכנועס tiגכינכיסוגנכrכומ
S ךנכריקיt: כוrכrפi i:וזכנכוינדין 11 יS דיקי

~ייני[אמר :וק"גסקגכריןדגכגנכמ
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אלעזרלכדר'ליהמיבעיההואינקהלאונקהיד)(שםוהכתיבינקהלאבהונאמר
אפשרואיינקחלאנאמרשכברונקהלומראפשראיאומראלעזררבי,דדתניא
~שאינןמנקחואינולשביםחואמנקחכיצדחאונקהנאמרשכברינקחלאלומר
עבירות.וכלוממשפחתוממנווכאןמפנונפרעיןשבתורחעבירותכל •שנים

ההואבאישפניאתאניושמתיכ)(וייואוהכתיבלאממשפחותשכתורה
לךאיולךלומרטחאהמהמשפחתוחטאהואאםשמעוןא"רותניאובמשפחתו
לסטיםכולהשאיולטסיםבחושישמוכמיוכולהשאיומוכiנם)בחשישמשפחה

אומררניכדתניאדידיחבדינאחכאארחיניבדינאחתםעליוישמחפי!נ)מפני
חמפשחחכליכולפניאתאניושמתישנאמרלפית"למחאותווחכרתי(שס)

[פיסקא] •נחכרתכולחחמשפחחכלולאכחכרתאותואותות"לנחכרתכולח
לאהעולםמכלשבתורהעבירותוכלוכו',ממנונפרעיושכתורהעבירותוכל

זהערביםירשאלשכלמלמדאחיובעווהאישבאחיואישוכשלוכו)(שםוהכתיב
רשעיםכיואיכאמאימיחוולאלמחותנ)כידסשישחתםע"ג]נשםבזח

נשארחואדעלמאלצדיקי'דמ't!ופחתוצדיקיס Jבידעלמאלרשעיםרמשפחתו
צדיקיחקלבריודעלמאורשעיסחמורבדיודמשפחתוורשעיסבדיניחעבירות
ורשעיםבדיניהדמשפחהורשעיםחואשבועהגכיפטירי,וחכאדהכא

הריניאמרואם[פיסאק] •הקלבדיווהכאדהנאוצדיקיחמורכדיודעלמא
אלאבאיסוראדקאימשתבעדקאההואבשלמא '.וכר'זtם tחעומדיסנשבע
בכ)(שמותאומרטרפוזבושמעוזרבירתניאמשוםאמאיליחמשבעדקאחחוא

' 3t יוסףץ

:רוננינכןו~גןכעכרונ,ומייס:ריוינמנ:רו,כמ:רךוי Sמ:רוימגתיכעכמממכמכ,מ'ןקממרכמכמ::ו ו::jנ1יסי'":רועכ:רעי"ך'ן iמיתמנמ ,~איןיך
ו~פי ,יע(וניi:יתיר::ויקיימיכמןמסכ:רוכמי:רךותי ' Sמךכמ '.,י:iגימכמונע::וכמית::ועימךיןi:ייוסי"כi:יוגמוונ:רריונס,:יעימךיסמיתן
גגן ,כ:יסרר rימ::כמכסיגיונממוווגונמעגעונסנדריק rכזו:ייתסונסונרכנכסדמע'גמונרס , ", p:יי"נכנוךגתזקסיתס::וטרכע~כוייגתוייכ"רמכ'כעונרת
 :(תית)יגי Pסועכ iונער"ך' iמרמfוכfוכי i 'וP f'קדבריfוכfו::ווסדכמ,יו!כוונמע'כעונ::ורfו"וויגי P "::וחרי::וקבכודיטיfוכ

 • 1שtכערעצונ) ,זק 5יויח!:נרסחעמו Jמסזויר'פי' ,געדעקעןנ)מגס,כמקנכופי' ,צעלנערמ) , 1םנתורםה

רםר.שיא ] hכ
פיק ,דודותהד

 : ),ר"יו קC(חכית
פי ) Wשס( ]ג(

 : ):; q(זהמפלת

0--'" 
ייס~יד

:י C ר(!יר Cפיי!א

סזרתכומ"fבגימ
וסזריימסימ!יחרר

D ג,סימ!ר\רי: 
בכ"מ: ח"(!רףנח Cכ
פ'נ!(יכ qריוממג

 :פ'דיומfבקוPסiכמ
 :ע"מ"ו O qריוכנמד
 rכ'זףס(:יררי!ה

רנ:ונמרנרע'כ
P " !מורח "סימ

במוקוחי<:זרג:יכיס

גאוניםחדושי-- :ויר::ו D 'Iכו
ייי~, '(כמירסמ,ח

מג,:ונכ 5עניבכת eנ
מי:יכסיר:ימרס Cכ

כיעו c <:~סןכבככ:י
 jטר' 5 'כfכמבככי:ו

קסר!:נכ!:ו!נסרר:ו
ו! Cנ;מסזר:וח(fב
כוע:י C <:ומוכימדורכ

 Cק:ורו! cכיעכ,ס
 : ) C"יג Jנ "רכ,,(
גידמ"רי(!הא

כמורס Cפנירו"
כוfב!ממוככפרעי!

פממן cוממ"מכו

פיכסכקיטיכ! ,ודכי

כפרפיןדנפ:ו Cרנ

סחמו C"מ(וומממ:י!

דככו:יבכוכסותכי
ניזס !':tוfומע'פ

חומרח~מחוזוו:י"(ו
מ :rרפוככונכ:י Cר

:וחרז,גכמעמ,
חי! c,מיוחפי(ו
גרכתיככמרחזוכירס
כמרזת~ננומזוע(

:יומ«י:יוודכן
פחמו cמ.דעיס Cור

זי!רסומנרי("
רע;ממעיס Cרחמור
:<ומ Cמ~fבfוחר Iכז'
כריקיממיר jז'

גרי!וזסגמר:יגמ
פכירוחמר Cונ:יקכ
פחדC rו"מ:יי

 C ':! !'כ":יןרעי! Oכ
 ('נכמדמתנירס

c ימחותנידסמ,ן
בככי:יזמחפווס cמ

כןמי!וכממריכ!
מגדסגס C'Cפחכ eמ

C מ"סיווכ~ס !,מ
דככוסעסגדכגדוי
(ממוחניזס C 'מס
(פרעי!"ידמוכמ
נירס !'וfימס Jמס

 Jכסרבכ'מ,ן,"חות
כרי(יככומ":י!מיסו

פחתו tזמעיס Cר
!:סוממנממחרנרי!
ר::פיסחמוררי!

כיזס t'tדפכממ
מחרדגי!,מומח

ור:יגמדכגמדיקי 5
 C ';:ועfו"פונפירי
 :ס) C (,מדמזוגירס

 )!מק<(נ::יין
כפוקכמוכרכו:ורסיכ;כימ:ורקדhת '( Cיזוקיי"'ד Sג'מחדמ:יכfבמומיחfכרוגחוכמנכמידכמfוו"רמחרIולוכדממריי/,חמורכמנימרו:<מכינחממני)ו מ'::נו:ר,,ו: , I'(וממרח(פוקנזארר.ה

ממו!כויכי:י tגגו! q:יבוז.יממכונ::מי!רניסומונכמר:יכגוף .rו:י(ממfווחו ,/ו .fכמכ!:יתמו:י:יומתמו:יכידכיfור rןכ"פסוקניני Cכמסנרי)וכימור Dע"וינומי ,ו:ונכרומ,סיג!יככמור::י . <qM'יחר



תוספותמומומאםלטדףשכועותששיפךקחרייניזשכועתוש"י
 ~;:ע ~~{ ~~ ~~ ~גיפיוםענכוסריוfופיגוסנכםכינכ tiוכבככ •סכס-יסבכגחגסשחשכועחכממוכירנכנכוכוגנכוסררקרקםגfוכסכעםכיסםכי::יס ti •כיס\י tiפגהלח
 :ב'עמי; 1'רו;עי;מגוכמ::יככרייממ::יהסדריםרfכ\יכ::יfנר:rון Pכר,כערכוע::י tiעגיומגנכיססנכו tiסונכ::יון tiכ •ח\סת :ס\יסמיוככגיריוכמו

 ____וכמרגומייכסמיכונכנכימנכוןסרו.כע::יכייוtורנכמ::י::יככוכ r::יבככבימ :כןכוס::יס)וכי •בןקינא C[דס":גז") "כti f (ביימן P י:: 'י::סמ mג
גאוניסחדרשיערפוןבןרר"סוס tiנכונכםכיבt'ויסורfוק)ו'מנכמ,ככטכינכפרידסגיכפכי::יסםכ)וfווכפכיס\ימומונכר י:: rוכפכיכופרגגעככוכס'גfורכריססיו א;'

 ~?~~'ס~~;ר{~~~כרייחמכיק 't .. }tiכמחוייןכרין 5ןנכרמיכמנכןומיכו •גפון:הוחזקרפעתיי
רגנןח chחמומי וf~ :עוכו\:ירין ו;'I/.נ Jךוכייריוכ!:וכענופ\:יששבועהמלמדשניהסביזתהיהה'שבועתסכח jרפעחיטוכרנטובע::ימעיכו

l\נפכיסti מכ~ס{מ/א/סחרש '.שניהםעלחלהנכפייס-.,נכרפתיןמוכורסיch ןסיח
(fומ 1מ 1ל וfממר~ס{מכמכמב

,כיסמכ CCמפר Jוככ ו,' tiפרעייןכו"rרfכרגנכוקבאזהרהבידילךאיןבידךלינמהעיבנפיםמא]םרףד;ינכי מ;'"כ :םרןן 1,וכ"
 וqfככומחרנץעיוכרךף tiנכי tiפירוכנכרון I Iטמרט י::יי::כ)ו tiו::ינכון •ד)ויכםעגיס

יכיסססומכיורנכורכימוףכחכרומו rומנכקכיועגו::יוגןומשביעיןבחזנן/ר Iאא •פטורבםעמוסכוממרםגמכעריסוסנכמין
ומ:~ ~{ט I ;;,~,:כו'פעוכיסז;:רויבכקככינכרנכ::יכככםוותובעאדםאיזחזקהמ"טהיםתשבועתאותוככוס tiכמ;:רכגןכירפעכנכריססט;:ר)כ
ממיסרמק(וכמומן<חמווכו Iמכחוכמוכרווכמגי,חח ti/Iעמעיןאדםאיזחזקהאדובהעליולוישאא"כנעריסס;חמסרפפנעירססמכוגוי
 ~{:~רס~~~ממ~"~~ר Sגיחחמו\:יכממרמיח'וגומכקחמורדסאהואאשתמוטיחובובעלבפניפניוויfוגורfכעiיי\:ירפנכחיןוכוfננעריסווכfכי
 Ciנכ";:רנככמףמחרכנכוקבמז~ר;:ר r "י::רכ' • Iליליימ)לייז 5םנק •רי tiר,יtפןיל : rבןככרפומו"יק
 ~~נ~~ J ו;~;ו~~~מדכמ qמכממגמכ" tiררר מ;;י::דןמספר •הופרעבאדהועדסנ~ה ~משז;מ'מנכררנזיס :מרז 1ומו~כן"רק;

נמרעןמ cמיריונו'רנכןמ tiממrכהסגבכמכמיכזוזימאהליהנלחנריהלדאההואבעאםרף :נכוס;:רומ,כווסכגכוןנכמ rנורגרומ tiגנכ
 j ;סמדי~'~נר~ו~~~ממ ב;; ti 'ר Ciמ tiומ'עכרםכגיגרגמיבפרעתיךלאא'/לבךדמסיקבאנ)כן י:: tiכע •מi:רכמףממרלעוקב

ממוו{ויסיסמ,ןרפקנכיכי~רריםב"גר~רבו'רבכ~ו <iמםאלאמרוופלוניפלוניאותופלוניפלוניבפני : qככין)כנםיסכוכ~יבי~פfכועררשס
 ;~~מוג~~גנ~ ;~;~:ותרגנו pורו'/ר Iנחכמףכח\:יירככהוחזסלמיםרששתרבסברמעולםדבריםהיומ b 'וניביתם :ר&יזמח •תרתם
ונלר::וחי . qמוכנ •וט'וכקוססככח~~וגוו'כמסגיגס Iלללל/ל Iגיגחו] c J )ו,גfי\(rומגין tiססוכסקוס
נרנרומ{מסנימרמיכ::י~םגגרן tiגםעםוונכםגןמ;:רכסייוניהערמיאאדתאמיככרכאאכפרז •[ומ,רסן]ר;:ריכמכבכי:קרבכיגיגס

כמכמינוכומ cרסמויכורכגמיב;:רמממסכמ::יג,גסרמ,סס :אדעתיהלאודאיביש "גובסמ::ימכסמןוrו tiכנכככעממפ
 ~~;~מ h נרו,,~~,;)'גפכיפכי;:רסעגרמ;:ררןמם::יויפוגובו' "לן Pק-יומפרמכגומרבכביעהונכםומ
ומנמרומסונדנרומ;:רירכמ tiרנכםנכבכובו'יםרמכ <iנכרגכשכיעיפרקחבשכעיןככבסוףגס 5מנכגוים;:רומכרסוממנ'

ן;ח hממומד וf{כמינננרבוכחכ\:יחגמכביחס~תגונ;:רכסעחפרח~רמ~רבינכיו-יכי'רI. )'כיח ti(ברח
 ~:~~~~חס~~וו ~~~~כ bכנרמ\:יס'כוכורגמפור!גגן Cמ vבידיהנרגאג)דנקיטמאזהאינחמזאירסויףכ!גכי~נרו;גר'רI.חרתוקורחרן..חוגןfו

ti כ;:ררמr פכגמוגוC חס/l חס\:ייחיti מ~ונימרוגבכיקרכוג';:רבררגחנחר :ויר"קןבר/דפלניאלריקלאואיקטליהי)איזלואמרוכ\:י• c מנומ., 
סנחמדיסנמס{יסב;:רמ;:רנכעםרפ'ו;:רמוספומ •ורכ/ד::ייגמקטליהדהואאמרינזלאושדידקטילואישתגח •,חינא :כמסיכומסומבפכר rג
 ~וכו;~~גם':~~~מב'ן Pקס;זומרנכסנכעמך::יגמו ti::יק :עבידולארגזיסאיבשעניראלמאמחגבי"ורסכ;:רמ" tiומ /נכן tiון tiכ

יםכיכססכנכחרס oו sדסגס::ימנכריגןו::ימסספגפרם',וכ::ירומאומרטרפוזבזשמעוזרביתניאביעםןרףטו :כמממר;:רנכרו.רבפגן')(יסעיס
 ~ 1ו: בו~כ~~וf~;רנכנכיקרמו;:רומפרמנכפרח~נכע;:רכ;:רורמת"היההןשבועת )(ששכועותסמכתלהא jםליכ

יוב{חומסומרסון/כ Iס;:רגמ נ/'ר:;רכרמ;:ר/י Iפרםרט~י /, /בבמית
סס<נ;גכוףמע~ס\:יגממיקור;:רו\:ירממגכסברו~יפר;ראורמטרפוזבזשמעוזר'שניהםעלחלהשהשבועהמלמדונו'שניהםביז

 ~~~ {~~ ~~~~~ Pי tiבוממ Cבפרברוכקור;:רררגמבדוגותרגנוא)(יבייס •תבאיףלא •תנאףלאב)(שס/ל Iתמניזנואףאחרלעוקבאזהרה
כרכמיכיקכו Iממוס'נכםוסוקמנכרכי'רI.ומ 'רר:;ססגיר r:וו Ciעד ) C(שמקוםשלבאחלווגיביתסכ)חרםתאומרטרפוזבזשמעוזר'באהלינס'

ורימ"כ .rמ Sמ Cרכנרוכקור;:רוכ,ן;:ררכזרי l/מכנביי;:רכמ •ואידהיו)דהיבאלגייסרבאומרטרפוןבזשמעוזרביפרת uבדהגדולהבהר
/ , / " 1 -/ ' l וll פ •ומ'/גגו'מרב~נבי/םJ מr:: ומוקסמוכענו

ו{ממלסכ·ס) '{::מ( • I Iללשכועותמסכתעלךחדרו :כמלךמלךעבדתנאישמעאלרבידבי
רוו pוממעכסיובשנועותממכתהיקאם

סגוףס{ממסרוו
I'h סמגנוחמונס(ס
מעכסמנכמרסווזוכ
{ויסיסמס qמס Iט
{מרסכסירומ eע
' I , כנריומחוק

מספרונכ:נר'כIמ
וחסרסטנמסענס

ומפומוסבסנממדיס

וחמדמסcיסכומבר
} I ו{פסנI ו{מ' I יקו
~ווIמוסוכננו

כויכיס Cמסמסויס
ק Iס'מיומורסרסבכ

רסבסמדרבסנו
נIססבוכסס .ריומ

סנמוגכף feו,ומענס
מסומוןוכנ~כסמ,נו

ומוחקיסוס"ם
וSפיסוכופמ Cמדב
נחורסממיר~מ Cט'
בינרומוסנס .כיג

וpדסונומ cרסמ
יומקיסס'ומסוכמ
עונסווח .rממממד

סכי{מנ pומס Iס
וסיילסכ'יןר 5

 Iייס:-יךח

----.... :8!S;~SSZ8~ .. ----. ", 

יעקבעיוו
 · 'ונוכיסס Cע{מ{ס!:ס~כועסמדנמניסס Cכיוחסיסכ'!:בועחמומרוכרפווכוש"ריס Cכ Pנניסס C ''Cפר .!:כיסס { pמ{סהששבעוה :ומנכיויו Sעוממ"{מילכמ'במומן
גורסס I :!נומכיט"כמו tמ'בכרד'וכרפוו Jב C 'רוס cמרכריס 'דסנידכ{כרמסניוומוcסעריסנפכי{{וומכירס Cכפרכוכיחמוכמכממונידמומכו;מסוררקדק מ{;:נס
C מנעריםסכוסמפ"כממןמיכו~ומ-S ופר}P נוP כ:!{חנירו!:סממ'ומ{מפרעכינומר{וססיס{ממסריס C כבעc סכועסננוקיcגורס 1'סנומממרנעוקנוכוע{יוגסמכ:!

כמרגר"כםסממוגדו{מוכמרחכ Cכ'גרמומסרוממסמרוסמרגנים Jכו 1'טנומכחנירו 1'כסמסוק PPכפי'כוחמר ::e rמ:יריוו~כגיקיכ'חיומcבסמעמי Cו '"ופכו'בעדיסמכמ
'מןנויס Pו{'נ'וכומכככיסמסד"עומ,דכורסינמכגניקרכקממיג""כ(מרוו PנכנונמיכפסכמPינכמווכמ Cמן pרק'כיכעסנ'ממדו)וpעליםנפניכנונכיעמימממנוס

 :נוכוכיסקו~דניס PCרסממכורחנכרממקרמויכ"עסובון;כנמ~ :סנונרבנס Iו' fqו
יומףעץ

 ·כו'ו:ויכמננביקרבנכיוגמי,םוכוקד Sמפרממנכגמlבמונכיכו IhבIבסמIבוסננ'רנ::רוימכיכמ,חמ " Pפירוכנכיו " Pרפי'גוי' .ו::ריכfוננכיקרבטז
::רפןממו Sנכו Sמפרמסכרסמנכנמ Iברמרקכמיכנמlביח hכרכסורונכןויכמני P •מפרמנמוכססכסרומ,נIבסמרן hווסמ •ס'סימןו'וכרפם::ר

פרממגננמחIבמונכיגןסIבסןכי::רןIבנככוריסכפרIבמכנ h .סככסרוחסנוןניסגנוו .סס)(יפיחIבססמוס'קוסימrכסוממורזגויסנוונופרמססריבכ
נכנונמ .כי'ו"יכfוננכיקרכו'ונכ •מנךמגךגובדנכיונfוייובוק Pו Sמ'וו"קססבכירוfומרכרכסוממכןנסנווגופרמ'סנכמי וf'"ורמנו

כסרסבוונכסרIבסבפירוIבככחכ .סככ"רןח"כוונIב"וממרמן Sנכמגונמכסורססבוונקרמוונמוסמ .ססוכסמיכסכחבכמןרפחסו"מכוחיכ
 :יבחרוסמנכייו .פיחסוfו •רכיסוסגודנריסבספרfונמ .כסררמסנגוכיכיססגוירייIברנכימ'!:rו
 {יזhונן(רעןסינר {כ(,ממיוחפיכינעקסיו(חסנררוכמסקפמ(סיומ(נריוחוסובניינטי:ייס.וססונומןמ Cכונ (כ(ככון .נוו'חוכעאםואיוחזהקס'ופהרבנהארס

כימנס{ווימרמכליוסנוכמיו I'Cכופנומח{גוכחכריומרוןריב{ייינfוכיםינעד וc }fוממוומטסמעומט Cט'יכנ'ו (I (ומ,נווSעק'םג' <cןוס I ''''ניפק
ססוממ'כיכילנגימוכרי)כב'סוסויבנדכר Iרמ •רסבככריקסיוומעכעונינ,ד'ויכמסטממממנימסממ .רעומנסמיס{וס OOמ Sונמ .וןוסורב'דינומ,וויממריכופרןQמבירן
עכחסו{ממנרווק C{עיכו{כיסמםנרמוחסטמחס :iע Cמנממי,נפניויפנ Iמע'מרםמ,וחיסקויממרורממ,כעוכםי1Iל'ר~וס Cוככ' .ויענייי{";'רזוי'ורמזגכמ Sנכיוטונ
'נככ{ Cמודחקועמ Cנ{ווי{וסחנירוטימוומרסרסמממד:::ועבס Sר •ייק Sיכיכעוכםנר I ~'ומס{מנעו{סכיפס cבמינר'ויכ{כנומכוסומנן Cמ'ועבועס'כמfוםיו/ס .ב'דו

נמיfומרוכיייק Sיכיסעו{סכר Iו~~מנירוס~וס Cחסנוימוזי cמחומססיםכנcכיו'כיונמימוןכנמ{עונסנימוכרונ cכסיק'ןנ' Cמ { Sינןככיועבכוימ,סנעך'םפס Cנ"רבי'ו
 :רמ,סומגמדיסןסכ'מןככ'נומ"נ'ססס Iטחסיקחנע

 ·געטארעלטאובראויסגעזעהעוהאטאירר. )ס .אריסהאקעוי) .האקב) •םראנ.עאיךכ) •הערריסזיךםאנטרעמ) •סוגתורהס
 •עהלטיטאוידזיןבעשסירטבעזאלבטעןיינעם Mבאייבאהבטטשעחםואישירעי)

~ 

. . 



 16כלרםארצר

כ'וסברא"ש ]מ[
אתשהיש'כו

נש'אואב"ע
 : ).חי'דף(גי,וח

ו"חשם ]ג[
ו'וה"כ •כשכ'י
 :פז.)(דף

~-

נאוניםחרושי

C מח'יח'קוm i:ו 
i:ויוס Iגכfו:;גיי

קודסמוi:ו pמרדמק'ס
ס Je'כםעמוכחטמ

מס Pכפ:רויכוכר 5 '<:;
C: מס 5חרPC: חגר'ו
מומוס pגיכ cג(ח
יח 'iע:;י:ימיבכן

ו P,ווכ C ,"וfוi:וגיח
 וfין;:!מחמח;ןיס

סגיח"חיעחסיס
 ' hפככווי;ןיס
 Pיס' Jכס'כעגוד

ומנכר . ער<:;ר 5ס'נו
רעו :pcמודמחחכמ

e: כ"כחמדסמפיכו
(ועייןכו סי<:;'כמ

ג:::ייגגי"מ(גנימוי
"ייחימספוסק ) fIו

 ו:i:מן; C;::מנמימס
 fIב •דנריסכנן

כעקריוסג'כמ,וtמ
דגרומו .סגימ]

כממרוסfבחרוכומ
ככרעמt:'יועמג

מ:;וקבכיסו;ן'וגענ(
,מונחוfווחגס

כו t:·cמ;ןנחמז;ן
כגסטונ;ןינ;ןממון
קוע'ס :eגיוכן"ר'ומ

מ :cמ tעדגממומס
כזכינה~cרססיסרען

n מדi:> ו<:;גיח.וכססfו 
ס <:iוחמדסגח'כמ

 ,"כוק'עס :Iמכ'ו
,מו;ןז;ןנבכוכס

מחמוסכגכס::סfורס
 f' lון,כ;ןומ cמ;ן
ז:ימ .rמכככ'סכיו

חמזסככסוכ'ס
 Jוככחוס pכגח'כ!ו
גדגרומגמ'כ

חממו:יכמכמרמוכומ
חטfבו fcבחררמוג'מ

 'ן:;מוכחרחקונכבכנ
 :fוכיוס)כעין
מיניכוו Iשאלח

 בfן:;יכ Iנfבון 'בfי:
fבומרסי:יממןחכד

ככוי Jכגזוכס גח.;:
וגחמכסר Cגעוכנח

:יזורומכ'סמםפר Cונ
כמן Cסקזסוfבפכ'וכ

מימ!:,;ןזןיוחקויfב
מנרוס Iו::כמןמע"פ
מרנעfבוחסועכן

זורוfבמין 'Cו::כמfבוח
 .סכ:יוגו C 'רגיע'

סכזו!'(כיזעוגס. :rמ
גזגרכחן:;.חמורס

I: גוזוכסtlגזגרכחר
~כ'כו Cח:י I,מכקכוחו
 "'עכ:וסכז;ןחדס
[עירגן'ןיכןכ:!ןfבחר

D "ו"מז[ I כס:רמכז:י
וגחןגכויז'בככ

כיכו Cועוזגנדוכיס
עוגרסס'חסחס
כfב,ווסינסכוס':"

,ךרמב"םפירושאוזברשמאיראשוזפרקעריותמסכתהרא"ש

וסגרנריו~מוסגרנרי~מנכר\נכומנר~ממוכרוסrכגוכיסמאחר )א(ר:<ריע~כסעירונכסססוככגיומיססרונ"פגיגגריומיומוסוומס'א
גוכוסמסיפגס •~נעקוסככסככמירנריסוגירו~ככסנו 'גI fרמזוכרן..סיכוניוססרכריסמ~וג~ו Sכוזוקנסכרו~יס

 •רנורוגכנשככרמרסיסמ:שלארז\rרנוקמסזגירוונככסכחמיססקיי(בוהנמירגכנכגייזסיסכנכנימנפרכוכפיסמכמיריסגסימכמ]כוהרנועזריס iנ
גיכסרהוכיפגסויוריעוסוכסויעככור 1Iסנרינקייסור Sיפםנחגכומרמfכוככגווככסימומוכ IIרוגםסבככירוסנכררסככימיגגסכמגכרוהווככח'ו

גרrכוו'יגגסככח-ססכעיגסמוכמ .סווכיממסכקגסימריס rעכור rמכער'
דכריi:יסעכrכגככ!:"ו iנכככוכמדנייכסראשוזפרמיאומרשמאידרוומכיגגסמרסכגכיוitמוגיהוספמrכ

סמסוו;;רכגסכיונת )כ( :םקדסגככונ:רור'מדסינכסוקכעוגסדרםריס rעכו
כ"רו 6'יחירגככינגרככנככסד'/כעכווהללשמאידבריאתסזכיריןולמחרםשנחכגמאוו Pכככגכככסכ~ממפיגוומ Sונככ

כפיסריווכפסוקככ'וכחנוקיוכ~חחרהבאיםלדודותללמדלבטלןגככסכיוסנווגמוס~ונכס t:iכנחנכס t:iנ
סנ//רזסחםנווג Nממכiורר..ניססנרמיילילמ/חמרחרסמררפננימפסIכגיס
כפיעכומכרסמrרריסכוו :Iמ.rויוחראבותשהרודברעעומדאדםהאאשמומוועגספIכג,מ//כמככרוrכרIכפIכגי

י"כככככוככrכגמi:יוגיוכi:ייrכ'ךסכרמ :דבריםחעלעמדולאהעולםכגרסרכוהיוכגסככגסוגfומיi:ייוס
rוגסיוהר i "כי:i ר;; rיסינמ :tרfוסיכיסביזהיחידדכרימזניריז,למחחמשנחבוגוכיןגמוכג'וסונונג"ככסטגיגונינג;;ר

אחר )ג( :ר OOסi:יכ"ךיסיכסככימפהלכהואיןהואילהמדוביןסכג:גסגיrכווגמגמככר:גסומסיוסנכג
רנריקיוסכמוגכ~ממסמכנרכגוכקדסאתדיזב-תידאהשאםהמרוביםכדבריאלא l\חמהמועכנוריסגכ~;;רענכירוסםנמ

םיפסוק~fכפכרוסו)ומרוניס l\ניו:ויrרירל Iז ,.I cזכנררכזונrכירמחסהכינכרחבמיוקרfכו~
יסורסמוורחיחידמוהו.גסנרמכ'/דיכודיןביתשאיןיו 'lעויםמוךהיחידדברינכפגיוהיסכ~ t:iנפיונכוכרומוכק'רו~יו

;;רגרrריס i 'כrיי:iרכריגר rנכס P ר;; rכמ,ממנוגדולשיד/יהעדחבירוכ/'דדכרילבטלמחררi:י iסורניוככוכrורומיומ 1כר
ברכייוכנכוכסכ"רנכוםיוסמיוגנומילאאכלכחכמהממנוגדולהיהוכמניזכחכמהסגi:ירי'וכחסיפתסכס('מכפ'סג:ורי'ו

סמסכפיו Pmגיר rכi:יס Vס;;ר!כוfומילכטליכולאינובחכמהלאאבלבמני'במניז j]מ";;רר D 'כי:i'נכו;-י'י'-ומi:ידויrכגמיוגכ
ככרויססi:יככוםזננרנר 1\מומומדסכז-ר •י . .ייל Iכיי rועדיוחכנrכחגrכפiומ iP1וו"ג

ויכמסרכריסחטףעוםיו t:iמ Sוימנו •ובמגןבחכמהממ.וונדוההשעדדבירוfכנכרונינגi:ינגרסרנוהיוגגםגגכסו
םכמרסרנרזס i:!כווגרעfכזספקנככורנדיפזכידיןלפהכןאםיהודהר Nאומשנחנרנרמנקםחרסםי=יחםע~בכמדיס
 :גדחסכוכריחיךד.גימ;;רו)גשאםלנtפלז jהמרוניביזהיחידסופריסרוככרימ 5ככוומיוכiוורסככדנרי
 :בכק'נמיכי .וfכמי ר;;'ר;;חיא )ד(אישכדכרילויאמרומקוכלאניכךאדםיאמרכמ,ס'נכיסרג.'ינגוסגממרמוכfוויfכוכ
יrג.ייסוסג'ס'i:ייופ'חנרי .שמעתפלוניינכככמבמיזרנככו;;רסכrרהי 'ר;;גמס

);rככסמועגימסכממ.נככיסוכמ סכrוfייו·ככומר:i'וייוימיכrו"קרוכrמכיוכ
קררניסיככו rכככגוקרונםגססומגפישניפרמוחנינארנירח rככערפוו 5ווכיסערנכיסס'גוגכודגר

סרגריסומנספסקננ)וחייונימינומו 5ימונח ' 1\רנרחמכנקםיםועעו
רגריסרונכווסרוגגכגוגסכיסבנוילבוזוכההאבאומדהיהחואטנחשמכנמרi:יכגסזסס'דנרסקזס rס/רכר
;;ררוכעגכווסרוכעכi:יסס!ככנכ"סכrככיודונכi:ייוגיi:ירכרמווכריס':וו

נכוכמוריסווכמוןכ:ככ'יוfוfוס'ימרסוכ'זtניםוכחכמהוכעושרוככחוכפ'ו'יככסממ,מרכר'כiרח'כfומרו
t:i נt' רוrרסרכ;;רמהוו'יכג'ירכי'יסמגiרכוקrוכמכ'וכנכוסימ'וםכ;;רכוו'סמיומ,כן "ר;;ומסממיכ'סימכ'ימ[j וfוגס;;רוrיוכנככנכוכמכמר'יומ:iר

רנריסנrרככi:יםככגוכוi:י rסמכסfויונכק'גמי'ענrרוכק'סrרגמ'סוכמוספחמ :;;רכריג'סנכיקריסס;;רסכפי;;רככודנר'סקכט
מס~פרקסכיע tiככמנכומ Sנכחיונ~נכוגחסכיע(מנכרייו t:iרפ-..רקעדמכמורו 5כפיגככיוכסנכויכססירמi:יסיחיררכרימח//כנוורירחסשאםג

מהרש/'אסוחגרfכ'רוגזויוכגמסגרחמייג!עכיוכסמורירכניורט-בכס
סוגיחגמיסםוגפרקכפוווכפייס t:iנפ~רוע"ו •גו'כוגינכוזכו;;רחאגרנריככעגיטניוסיוכמסיחידרנריוחגככנחi:ירחקנכעמבכג,וגסמוופנ"'

כרכיגחק"ככרות iמ ' frנכוווג'דיקיס 5כגמ'יוג'י :Iוi:יעווi:יגחסיi:ימנכדrרכררכ"דרנייככ!ככיוגכד Hכסמ'ו;;רדrרקכסעממפיכוi:ימיונ'ו
וכככיומחנוקה י:i'ר;;מסfוגכמrרךכינכהכוכסi:יוםווfוסוכמג'וכחגמi:יככמוכונ iג

;;ריrכ'ךגרכריi:יכגi:יכפנכמיסספוסק'וכממורמ'סיגו 5מנדנימ 5גיו;;ריrרקנסנכמi:ייור'דדכייעכגסמוךככ;;רסכיס Pקמפ'כומrררכ"ר'גוכיוגדכר
 :i:יחגמרנרינכגכrככוקגממורמיסגחfויוככrכנוקהםמיונוכקוסמגגסוכרוגיסנככקוס

סיגחחכנסככרוכיסורכריסיחיררכריכסמסםםגוססיגחסזויגחשממרזוגנכוחנחמrכרעעסחיו t:iג Iמ' .כוו'נכזגירי!ננכסח"גיi:יורסריאנ
t:i כפירוכככענt:i כמקומ'"נגמסגססח 5כויומסנ:יריסרכריםקיימורנגכיכגססי)וסרניסרכריומקייססיחיררכריfנםגכמחפינווסםה

גוימככרומקונכחגיגומרסימככרמס t:iגדכריםחחרענ:סמ~מנכנכנססיחיררכריגיר rככננכסגומסi:יכככועכיסיrכידיסרנריעכ~סככוו 1מ,i:ירחק
 :יורידמוחוככפ'מנמגמככרוכמגנכfכימיוניוסככפיסנררוממi:יסמעתפככויגדניי

וגנגיגכנ'i:יסגויו rסמכממו Sכנכגו'ו rסד"ונמסכריק'סרי;;רס :tמ ]ג[דיו;;ר'"כנמ'כדמוכריגוi:יככורבי'סגורמסi:יגוi:י ir:יכו;;רמכ!כוגתבשבילד
מכי;;רסוכrכ rםמכמ'ו"רהסיi:יגו;ריססגממיוfכ.כי;;רומככיככי::יףרמויוס;;ריוכמi:ירוכוס'וכג'סi:ייבi:י;;ררורוחגכסוףגכיגגי'יס

יעקב 1עיו
טגגקi:ו!:וחיtIרז:י 'ידגייכחכימס .גנטגסנ'ן I:יייינייס'מ'רזנרייןי'"מ:ימככיאעו"דמזסיכמ וfג:!:ינמ·סרוח Iכד ז,,"כנטג:יו;ןכג ,מ" ;rדניימחיןר"כזיולמה

עכ'ןו Iיסמ :e,ריזעמו'ןרמ"יי~קו:מס:ר:ויח'דדנייfוסחיכחדסמ J~ו ,fרטעסעכעמזוכממס 5ע:וח;מ'ס :tכוומרכדני''יס j 'י'"מוכ,ופיין!: .ו Pרעכע
כנטכסזכי'ן:יזג'רגויו 5:ימכוממימ:יסרגי'וfבס ,וe: vfמיגר'ןחמד'ג'רמסמס'גומןמס :tכזיסז,ינייוכמז:י 'כזגרכמןרוממ;ןינ :I I "נדגרי jכ'ו :eמ:fורנר'סס
חזם'ממרמס :rקחמרזסעכורו 5סכס'fב pמי:כמנזרכ~ח"ייריכוכ,ןז"נז,ג מ;ן'::נ Oרמזגר'גכ'מזרו ס,, 5עיסממגמףס"וג C "גכזגר'רמ·ןמ Iסגרומויכיfבןfבחריסחכמיס

כגחמ'רסיחיזכזגר':יכגסוח'ן rמע c:ןגי :P l 'בfכזגרייfו"רוכ:יגוז'רמ~וגכfבכיכיוגודוג"סדז:זרונסfב'וtוכסמ!: cכפירוסמגסקזס"סרמג tפירזסוגזרךסגכדגר'ו'וזו
 : ס';:ר pגמוע"ןיכן oמגח"גו: Cס"כו 1 ::ר;זךיסיכימר;'::וכיסחגמיסדרןכיכןוכ"גמו' Cו'"ע C "ככדגרי

יוסףעץ

'יו i:!'יממרוניסמןנממווממוכ Sםמגמו .:;מותו\ינג'ייקנעג~ומר .ע~יו'יימירגרנייסעס'יג~ומו .ע~יוויסמון'ייחיךרנרימתדיניימ:;ןשאםכ
מו~קיסם:ימיוניס!כיומע .מק~~יז י',,~נ:ורמ~וכיסגימיד'ס'י~ג'י 1קונע'דינדניי ~ P~ניגו~rומריוסיעמורממרדינ !'וf .סרניסדrווכו'י'יור

כרחותיגו~'!ממיוכיסזויו~מסיfו::ו!\ייח'ררנרימו Sמ i:!~מומס .גכניגס·נהגז-'יוגמ,'!נמגמ'יממ,וגרו~סיסי'יעד .'ייrר'רגרנייסעססוו :t'יימ
מו Sווו:iגיוומ~מוכ'~נטניגו~דינ jסמ·~סי .מו 5עמרעת'ירמ~כויסדנר' ~ p'ייסינסמיfו!:נחגמ'ינרו~יסי'י'ימrררווד'נס~ינס :I 'י'רמס Pסייוכ
 :(תויטי)גינככח~ותנמסכ'יס'ייסנכמ'יס·rרו~קס'י'ס'ירמסוכיסמו'יימ'רממכיןמיוכיסממיוןסכטכיסיכ'י'ית~מ'ריסיו,מטי'י'ווכמנין .רמטוו

מסנfוג .ומכ'יגות'רות Iגכrוקנוrו "פ .גו'ד'כדכרי ~ P~כיגו~דיכשאיוס'הידרכרי rמר'כירfו'יטfיסנרסריוסרחנ .ימסווטגםכיטיכ'י!רס~מיריס
ונכמד .זדיוךכו .גןט:ידי!גס;י'ענרח:וכ i:!מסגפידוחכנסמןrומנסו Pדרוןמיססימיךגךגריסגג'י j'יIומרוד'~גסIוירטמסן i:!!כירוןכו .ינכנייסמון



יוסףידטהרא"שעריותשניפרקחנינארכירמנ"ס

רנfופוכססדראונכגינכגי~סמנfנגבכגוכןסנגזוייכיןדייןנמעיס Cנרנ~סfנוינ~סניוכסנפגיו~דורומומספר :גוכו~ fמכיומיןנמוומסנבכגוכוכוס Iגדיק~ומ
 ~~~;;ר~ן~:~ ~~~גןככיגיוכpן Jי mרםסיו Jכגגעלוסיוכגיס~כס~דורוiרגכסוףבכדנגיססםיסיסערt:סגיס jtJןרטעסגםיס ro Jלחסכוקסז Jנכ Iסיםוכרגעקסז'ו~ומ

רסככרר'ןייחפן~לכודכריסוחככס~ . ooכגרמi:ימכיססrרםוכrכfנכfנבמכי~ Jרכםכבככדו )'נf(מוכיר 'נfמגסיס[דורוrכ]וגןגןםfנחר '''םי:iירמ] I[כמוכוכ)(סםירנכר
] C [יכי:iיי:tנכ~יC ייבכד~ t יניחנוס:iיו:iססחסר~קזנכורחיi:סיt יס:iמדרו~דרןפבכגןבככדיןמגירמסנכג"ג'כטידקיוסיונירוסכנכינכקרמיג"י'(יףכחנרC מc ,מדרו: 1 "כ

fויחמז"מכ'הכי cמזרבכו'י~סנ~ייזגגורככחגכיסס'בככםכi:ינכמוממרנבכ סי,"'נככיו~ומנכס נססדרורס Iג'פ 11 ( "'י
 :עיניג<זףרמימירכמזר'!rכיגססייחיכבכרגבכופרמט)(ישעיהשנא'חקץוחואלפניוחדורותומספררניבכיררורומנכרסמכפיסמכםסיוג

 ~נrוכוכ~גחס'וככרitןוזרבכוגבכזגדיק 5שנאמרפיעלאףמראשהדורותמוראנכמ"יסורסוכן Iוכוימזויג ~ג~ונו Cי
לוכבכןכםכיס •כגיגסfנממוiיסוכוכיiיס . Iוכיורריק~מסi:ירילוכגריס lירידtרגככונר
נאוניסחרושייגס Iסכוםס ,ככיגסויוכייוכיגסירכומאותארבעאותםוענווענדוםטי)(נראשיתוכם~וככיוכגריסוכיוגמ,ווכ~וכגריס
ככחימלכוחוכן ~ Cגחוכגווכחייגגןדגריסס Cכזווכנורביעיודור(שם)נונאמר]אומר)(הואשנהקסמוכוכגסירדמםר , l/נמגגגסו

ס Hכחככו::::ינכממכומ .1 .1
(ססגו I(נכיסנוiכורחסבככיחו;ורכrכיגסומ~דמדנריס :הנהישובוונו j\יומוכרר;קסrכרניעירררוסס
כווקמנומיכסכ:וןיומגוכני;כיכר;כומכמניוניחובככיומגשלדבריסחמשהאורמהיההואאףאים'~נהחסמרזנכןמו ti'5נכסעסנכמרכמיכרסכס

 ~~~מסי;~;~ו ,r ~~נחרנ"ופכנפכןנכמזיקורבכ 5רנכזכהמכולדורמשפט •חדשי"כא"מהרש
נחרזוכנכ'וחנ'כובכrכסמיכס I י:iגיסמםומו rכ Iגחס'וחסריכ Cרזרi:ימרומרוכנגלוסס '"ווכככיו

(מת'רIכן Iככנכfרר i. C:יו i1:יכריומנככמחנכi:יורנכ 5נכi:יi:יכזר' •חדשי"בהמצרייםמשפט •חדשעשרשניםi:ימי ק'י:iג Wרi:יכרפם P 'ס rוכi:וגמ
 ~גח~~~,)ז l ~~ר~~כו lםfנ'כורכפכןיק rוממ .i:ווכיחזרחלעתידומגוגגוגמשפט •חדשי"באיובמשפטכסןכוi:ו Iכריקסi:יוfורi:יייוככוi:ו Iגם\\ימ

 וf'!;!:ייחוגכמ'מדגחסומסרימיס'קורכחרנחגוכס'וכופגכירוסגמיבכגi:ירמייחיוקרחיגנוכבס
מניססנומ fכ~ססנכמכיכ,ס' Iרנרבחמפ'יכוחיינ Pנככןדגריסגחוכפ~כופורגס,כופסבכוכיכוגסטיסיווכס rכמנטיפעוגותמרוחפמוחןגןס Iח Iנכוכסרמכ"רגנכ"ס
נמספי<:יסג!:גיfוף~פרמבכרמונכריסס Iנכ l"וחגוחספrכמ ,ג Iרנככ~ ,כ Iונככlכ ,נככגיסרנכפחי'כמגע.טסוריגסד=יייכ~כוו'וננכרפסנפכיסכנוסמנזכוס j!בכורומנכרגגרכ \, I , " I \, וIשעמיזיןיידורי

tj \ימוומחגוכגיווכנגייפרס:iגבכו!:i כמכריסנ.כםכורסג"גרגססוריעc חI נכוC כבכיביבכ!j ריסC כסt:i גחפחוסחיןC נכךחחריוכעמוד'חמרזכוחוכעובכרעוכוהיועג
םכןסחרזחח'רםו ;e ר;:~מ:כמפםןכוi:יפרקכוסיגינכבכן Iמומןנכרמנריןסי"יבכגיוכסיגןגססנכיורורוחר\רמגi:ייוrככוi:ו Iםםוכממרירםמככככיi:ומרוממגוכפסקוורfני
ורורחרנ'Iכ'כוכfונכרסםער~גחוןכוס'י,ומסi:ויבכיספ IIנכfכנחוסןובכסייססמזוסומגפכיוסרורומככגיווכסרוממגווכו Cו'רו Iטיחגגסרומכרi:יסגi:י Iםגמו cמרמסגרימגפגי

I ממt t I סקזוסוסכס'~ונו
כבUרכחכססכחIרז Cסבכקוסגפגיוירובכ]גגויסכג Cנכfכפ"רורוחמכממכוi:ימ,וכi:ווכקוס[(פגי;ורו Iימ 1סרורומורןםכi:ומןרסייוכ~קז~וח iti:ירורומוכבכספרכטגיס
כן'עקנוfויירריס jמחגחסקכיסמכסגמרסרגבכיסוסבכחיסוסגיכומוסיבכיסגסיוחפע;רירנכ~קסחוכר5יסוכיוררירניעירורסיס t:iרסייוככווןגבכוסרנכחגכויסנכחrכ
 ,מר:! I ( .(:וסגס fבכססבכוכססכ;כר Iגר'נכ;רחגחככונכרנכרמםסרורוחמורמר OOג tiסרורוחסרנכג"ס ti/lכמסגסוג j)כסמרןמגמי ו,~ tiסמרווגכיו Iונגמססבכנכרס

I גדייומכמס~י:
קסכ'כ )(פכן~נ(ויורורוחכרן iכיסיסס rונגוחסבכוכססוףבכריסיורורוחכנכ::וכרורוחנס 5קובכייוסיסחרןנככמןוכגכמכרוןפרזיסורסרגיעיוור IIICפר ;tכחונכחככ

 iקנכךנכומזיסו::כסמומסועוכובככרוסםגמבכרפ IIסמעגיכרורחיסרורומוכגןגגןיסיסס Iוקזi:ייסi:וומ i:!~רורותר'יתחיגווכמגרוןרמ/'ככו tjגפירווק"קסרמ/'סכרכרי
כ'דעועודבכומס • ו:iגו:iוכו i:! 'רכינכיורורi:ורורומכמגכמi:ומךבסקכנכטכסממוממרכנככמגריסi:ויורריס J "רכיבכיםרוימומרוi:יכמזכיi:וור:וגמומכריסמיוררי

I I סמרקרק'סכססח'ס
כוכ Iמ:ינסוכ'ס iכממיוגכ"ק ,כרורומומחרכםכיסמחרקכיסכן Jכזככככi:ו ו:it:i i:וק j ')וi:ורמכרכיבכיורר Jג)כסממוררכיעירור ~ Iכמחרמריןגויסוi:ירמכ"ר י:iכי:iיםוכו

גגיינכוי(נו jקזגtגבכנוס rוסגח::וגסיסונורניעיורורומומרחוהסועוכובכניוסכמנכר Y C :וק'גןבכסמעגfנסג~וכו i:! 'רניעירוררקרחוגסוןכוו'::ווחככגעגיס
 ~~~( ';כ I ס;~:!ל h ;~כנספר t:iופירנמוגריסרחכסבכמרוכ::ו t:i 'וכס rג ו:: rוכיןסמרןגגימחקןס rוכסכנכ::וסס('גחורסרגחי'גקרח j!ר.בכפווגו"חרסנ I/ ,~נכגוכרורסשפט

מגיע ;eמסכג(נכ"וכגיס i::!כבכטרס i::!וגרמכ i::! 'גנגוחקןםוכמןfכנכ"פ~קזסומכפ(יורורוחינססגחרפיוסריס i::!ועכפכבכ~ססגיובחרסוכחינוגו'ובו'ככקבכויוסעםר
ו :tו::פייגמומ(,סססומ Cכפיחוגססוחסרורומנמספרגסססממורימוגחככומעונומגעגיןפע t:iמ i:!::וגכג::וינכיעגיiויר::ו~וכ~םיבכי~ס~ימריסיוסfנ I/ ,וחגוi:וfכרז
 ~~~'כ~~~~ו~ימ~;~כככייסננגוחכוןסרויחוחוינינכ i:!נכרi:ורגיומהנכבכ;מי Iםi:יומסרוררומסיכ"ח <" 1~רמכ"ר Cוכפייו cכחומ '''טיעג"כסי~מוכימ~ ו::tiכi:ימכוגרור

מכמד Cכק' :Iר'fו"ר iנכ:וfכרזכיסיכמוכ Iכמi:ונגוממןיגfכו rומםגסככמומ 'ר~קזקכבכ Pמעפ"גרממיככמממוםנכסג Iרמרfכיגfכוס i:!(כ ~ Iכוי""גווןיוקמכמוi:וכמרקממר
ס"נסקיו!:סיחסו Cטחיססג!רםסימםנבכיסכסוףגפקרוככגככגומ ו:iיו:iכוויסוםבכ'םגרורו Jרמ,ממיככi:וג::ו i:!ער~יככיסכוגסחרםיסגגבכספןכן ~'ו:i 'כ: Iבכסחרסג Iמfנו

 ~~~ ל\~~;~יי~~~~'כוןמח/:כ'גi:י /P r "ערi:יחרזנס t:iגח'וגחגנגסגמסגיrכחככוס Iגררנכסו tiגח i::!גככ"םכוחןזגוiו ooגגככעגיחן"ככוכגח::ו A/גירקגנכזגגiוגוiו
יפרנסיו'ו pו!:ופכנכרנרס l/~קכיוגיכסמ;מ Jגחר j)נכ'יככסוכמגםינחגוסנכפיחכינכוrכרסמינככםכטיסחר j!ככגבכ~ Sגנכ~כררכסוסומסנכנוכגינכיוסגכגס::וחנכס

~כינו :rוי:: fוידור;יוינכו;כרסרורסנמוiכוחמגסוקעכןסגסףככרוףרפס 5ו'ויגיבכססגכנכיסג l/יריס 5ממשפטוקמנגר ,ם iחמויוסגו:ו rכמגחגומרמ,ןינ"ח::ויו <i f::!סג
;.. t t t 1. )';";"' כfפI. ( ווfכןייומקורמג וסחומס'(ומו::מר :(סימי Iננריס Jבכויז(מו!'לס(;גיככי "ו:iסתזרי;וס Iו(פים' Iעגון(זכנן Pק c(קום)כ"ר(:יי j]נבפירו •וכ' Cחר

סדורומנמספלכזסוכעיוכ!'לגכגכקעוגי i:! ו:i i:!כחררגתיכ . Ciחכ I/ ,סנכנוכרוימשפטחi:ויחסמוכתככ'ן tוככרגככככררם Jרקמנכריגi:ומכוכי Y'Sוממיירנכגומ
קזפך"עומר'ססכמימרווסכיוסמ l/יועורסמרןיכסi:יסםכיכחרסגותיכככסמ t:iוכ

;.. ;.. t ( 1. ;..,;.. סI:I1 ככ!:'יילב'ח
 וכ'כ::!וfנ~רכעוגסגמככר t:i· Cחרכ l/יכאיו:נכוכתכגיסןוו(;'וססייי IJנבכגוי tiסקחיככiי' i:!ק ti;קוtגריס Jככורז(כג(סעסויפזומר(כ i:! 'זררםי"כריס Sוכ:משפטסrונפס

,םכייכדויומר Cמסוככ~גכיענכגיווקזגמככר i:!חרס' ג"'ומבוננוגמשפט :גםס t:iגנכרכיירחיסמףגסס t:iגבכרכי,יכוrכבכסגימוכבכככגוגיכומוח j!ירחיגי~גחגrכ'גו
כפני!::נגוי :Iמ~ר :1 'כ Iיעס Jעיו

מסופסזייומס"קסנ I Iממ ויו:בכומדיס::סכלfוויכמכמסוגוומל;גכפכיוורוiכיידומספרךכיק;ומרר :tפיו Pו Cפ 'כ:("ו::ניו pמכדנריס'ווכ fנ::פיר::ונמופ!:יס t ".נכקסזוכוחכפניוכדולומומספר
fו'ןחומריס::ססיוסףעץ

חכחס ;tככזרfוןכ Jכטג .יירטג Iממויוסמוטעסמזגגמ Iרממטוסנזססגיוול'רמנ \;iוגתנגס'ורוסותרזססרי .מותוגסתורמחרןכטסגוכורמ::ומייררינמיירי::וס
 ~~~~~רנכנ;;;~~נמזככתגות Jלמ'גומר .תמימס \;iטגטיi:וימיסוגגסחיטיסכגמטפןכןסיס .סססנימיסיסיסמטרטופס \;fiוגיז)(רנריסטגממר .נטיכיוטגרמסמס
גכ~פכ'וסס'עמרווסגנגס \;iסחמסמטוטנסגמ'טוגח!גות Iסמגגגנסניתנרןממ:ונ~טכחסרקממריס)מסנכותנןפרקר'ט(סר-מניסטנלורןלינמיירמנמ<נגתחיינ'ן Iמ

(ייייכוכו::קלינךןרני'סיסריס 5ממגות.נמוחדסני'ריס 5ממשפט :סמנוננימי~ות iוסמ.וגןסתגמיסטננחנוקטגמוקננוק"מוסתגמורמת Iרמחתמיסכוכתנ
כזורגפכיחחריו cומגמ .טכס \;iנחותנמדן!מסi:וכתנכגכס Iחרטוכןכח"ר::ותחינוס \;iט .חרט :(תו'יס)סממור)כיסענגייגוקטנמנכג,ססקנכוסגמרממת rIכתכ
גכסוףנכךtרגןסיויייכגתכניזורטיי .ס Iר 5מנמוכתסותסחיטכנס:סעמוטוככר \;iמטעזינ'סטכינחדטטגסמסותטטכטכתטכממר .חדט'יכסמכונרורמשפטח

דנרימכוכדורומ
כס'ס.וסר'כבמוועינס.מפורטחרטעטרטניסח'ונמשפט :(ס~רימ)כרמסומיןכ .סמגיתנרניוס"רמגיעזרנרכי Jמרייטודס"כוונוןמט"כותכנככקעוניירט

םמר'ססוס'ףנמבכtו-גיגותמס .נ,מכועמנונ,נותיסמיריייניס;rרכתיגוו)(מ,וכלגתיכגיפגחרטן'נכסטגי·ונחרטסמיסחרכונרסםוו \;iטגותירנמחלוגתיכ .'סועט
וחכחגמנוגןו:,ומרגויסטסססקיזימותססטומירחןפ'ן .ט<ססנמכויירחיסמףטנססנמגוימטןכפ \;iס'יילטטיינטמעיכ! .נרי'ומ"ר .מיגר Jמרחםווסומ .סמרז'נטס

דעמי:כניומכפוסג<ומר .סריכיס:נסססייורףנינותסנועמנונ'נות .מיס Iירחכלגתינסמנונ :tפיומט .סטכיתנסגi:וסמרזיכטססמכונרר Iטחרטסנמותוסמנונ
 ~;:~~'ג;ו וf~;~~~גגומרנןמכומרגו:כ'נססמ 5מטנס .ונכמנטומנוi:ויסנות Iוסגסימיסחריגותרמוןסיססנמ;סחלט,ינורססכוןוגפ' I 'נגינםi:ווסחרזניירט I 'ני'רל

טדנרע'קרכיכיחסרוסג~טגססנמכוינינותמi:ו 1 •מססI'ניילחסרסגמ'גוכמסרונמכיכססננכסנכניתירססחמi:וכות Cסיוסfוי'טחגו .קטיI'ננfו .גחלס Iנט'פתינס
םממרומ"סומ:י fכיכבפוסנמגנומר .חוסכיי Iגנכ'נומנובגוכמשפט : )ל'ננ'Iרו::(ןגוחחח .מימס bכס pטגתסיוסחי' \;iטטסfכ 5כומןיפרקסוףרנחנכונסכסדרן'ח"

ככIוחיד)(עי\
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נ 5כויס tiעסגוסגנ •וגו'rכמ~עכיסססקריר :כ IIוקערמיורירמכסכוסונכ~ iם rlנעוס'וrו 5סמכקייסכססס~י~סגוסוזכ Sכמכססםרמזו~וככס
ס t:iמונכ;ערתןגקניסכוס t:iגעססגן tiנכקרירוסייגועניסינוt:i itערחנכסעכיסןר"קרירסימרס t:iוגרסנ~נכעונ::וכעםותסויוככסrכנכס"פגיוגסכין
ממגוכיגס tiוגכמורסוlרררגוכקטור tiגוס Pסרפוכ!רסייוכמוסרוiכימו)כחככחקסס rכפיפתסוק tiפירו •וגו'נכוסרומי"ומתגגמקס:שנאמרכ;וק'סrכנכס
בכגיססו"tבזכקיושג :וק"ג"מונגר::ו Pננכטומענוחעזונככירמ rעכפסרכרכמיכס vכנסגיטררגןענוrועזר::ו'יוכענוlרינכומlר::ווסגסנכןסייוכ
פנכוגiכבטמוiכגסכוגמtבrכקמכמ,וזכק tקממרגמtבמעlריוכוכג::ו::וטחרקנפערגממנגו rסמממגטנריוtבנסקכ/ס'קממרגמעגסינס tiיסמיומף •ווכ'

 .יעקב Jעיו
גסגי (;גערוכיחזסזחיונריוrויובכסנערוכיחנחס'כקכ Iח'מ"מוכנכג::כס"fוכגימ:::מנכומבמרכי;ן :t 'סכfוכמכקג::סירחסחטממורןונזסמכבכוריורעחזט;כיכר :tכפי

(בכ!:ומטהיים :יכו Cבזרוכ:גזוחסרגתיג"בכבמורכומחומררננקרטחיויוכ Sמבמורסירחס;גן Iסנ::ומ!:מנכומבמררסוכגיוכ"כfונחכמסג::י C 'כI(מסדמסכמקננס;גוסבככיו
ים Cסמפררגמכוסיחרסיח.נרמס!:גרטכיעוכסיוסוכחכבכו::ומט:ייוטכע:::ומטכממרוכfוסכמבוכחככמכיחחיוכמיס ( Cמבוכייקחמע cמ lגכ:::ומג:מנכומזסחקע)ל cכמסח"ג

קממרכגר!:גרמ!:וטוכח סמ:::;מכוסכע:::ומגזיכיגחעכמחכ:יח,וסכמסגררכגןירמס(מס(דוגמיסקו:::ימסדרח Iגחסכנככיומנכומ Cמכימ Iדח,כיג ("כח(חמניח cמ
יחסנח cדכיגר eכי(נו;סיוסוכחס t1כנכ!:ו::ויוטסרי Cכעו;תס(ממרוכחומס Cכבכגיוסג"גקממרכמדכמסחייכמסר:: Iע" .ומי Cסמדדיבא :ירמסמממכ::וכמרזגוכרן Iכג

 :'נו::מס(ח eייומ :tעיחסכfו :tגזיכנכ!:ומס;ממרוכחכמינגיכ!:מסו::נחע!:יימוסחיכיגדו;דכוcכחיכי(רסוגגכידמוכמנפק"סחוס' :! Pמ(פיוfוניו;;(נכסו::יעיז
מירייקו::סוכחר~סמטסגיסקריfומחייו Cעגס Cדמקסח .קנסמכוסכיסרייייאסאי'ס P qד I;;סנסדר'כדחימחע ::Jרחכיו Iכו (חר::'גנגכק((ו::רכסככעס ו::"ס(עגידפסוכ
fוכמממורסמכוסכיחדכחמ!וגי'כערוכיחכמpסנ"ס Iסמ,כס'וסמירוזיח :pCסוקייסכ"יויוסףרי"כורסיסו"מחממעמי e .גס Cוכע cמרמככו:תני(כעיד Iפסו(' Cגק"מ

מרמ :f:tבכג!:'וחככנסיכנכעווחמ'גנקבכסימכעוכח cדכיקכסכפכי::וטר,רמpסכ'ס cכזורסרמ,ממד"נכסבמרח"וכמסזס!:חמר'כ 5זרי!:ריעקכר"מסור Iסבמוחביוט Cנ
וכחככמגמס cכרחנכ!:ו;גן .גגורכאש :tבפירס Cמקבערוכיחכחסקב'סtבמ,ו!:מזרדכייוכפחרומסרדסופיעסחנכ'כנ' qזמגי(מיו Cר'מ"סבמורמוגובמב(קפן

 :בסכירוכיןר!:נכיטגיממסע;יסטכקדירנגן סמ:!;כח :tימס Cנכ :tו;פיפיכ Cכסמבוכבבכחמנכחכ Cנ'וגוסמורסיקבכוכח cגזימרכמננחוIכממוזיכגי Cנכנכ(סקב"ס
טמכסכמס Cנוגןנזורכומי;;ו" cp;חסימגמנ Cח' Cבמסי Iע" .מיכ"כומקנכיומיחכיכונומיו cוממכפכחומיוגכמן Iביסממככיטניכר~עוגדח,מחנח"'פממרחנ Cב'חנכ
נחסחימכגיס I::כממ!:וסע'מויע qדדיכמומנט"סרמסיקמסנפי Iמגסגריסמומומעגוכו Cוזס::גריכוו(גפוכמסורככמומומיקנכוכמ Cדכיעכיכוכמ :Iמ Cממ!:וכמגכ

 :רסגוסנמגוננמנגיס Iכמ cככריגידכממסכיסיוכ'בבריסדסכיייככיfוכריכס :tמרחגיבכטמכסמ 5מרכגחעמנוסממ(מגמספסי'כס :tוכבכ :tמרחככומכ::וסעו(ס
קי~' ~~~

סיוסוכמכע~מססיוסומט cכנככממרוכחומס :tכעסיוסוו 5מחככיר :tחכומיכמאיגוח Sנכגדנכסטנכס·ומע'בוסוגס ,~יטק~סנכיומחס:סציחטקט'יסתורסגטקב~ו
דחנומדןפרקכ"מזחמרו :tמסנכ"פיבוחי .חכוומ Cדרנ'ן c.סמגרט e(יעוכות S'ינכ ~"םםמוגסממחוס Sוכנסס i~יתס Sוויחבוןטסוfונווכריםמיגמקנות

I C ומכוסמכוסגרC נמרפחבבככסגחוווגמנבכבירסענירסגרc וI זכסווכססירמסננכמוד
נםיגורח; C 'ממכזגומסקנ"סרכסכ'מז C "גמ-,בריומיונכטכסיעינסקנ"ס Iררכורידועמרמtבנכומגס,ממווtבסויגיטרמנות Sסמג~גכנו::גונקבניס Sרוטסס 'כ!~

מכומיומרו c 'ועמובכנדיו::ח:חוכ,רו :1 'רכונוזסגיו:וייוכ .ומכומחורס(סססר;;סטיסוגמווח Sסמגג~סימtבקו~ססוגסות Sומ ס~"סחורסג~וכטמע .וכעטכס
מנמבככ::ו::פעככומ:::פיעס'ט)לקכגורמיטחכמכווכמכוממסויס "'ו::בכ.נדכיומוימו .סוכסווסגסוח Sסוכגג~~יטtבקוכסיטק~סוס Sוכק'ו" .וסוו:כחר Sביוספייט
ס Cוכעחמר cח' •ו::כיספירכוכושטיסחכחנומכומיו!:ומריסכו ,r.:r ':גכמכfו •ו(ו 5כר .יח S'Sוווכי~סטגחגגו!וח Sסוכגגכטסמונוחנייטוח Sוכגווכסמע'גגנווכר

I כו •(ו 15רוז::וסעוכסגורמיס:::מכמוכו!:כימ .רכוכוI גכסיפימ'וt: fכ' l עוחכוC כוכויס,
גקככ(וג(טגחבורמיסחכוסכעוסירסכיםפיpסכ'סו::גרככרועג!:ענרכובורמיסמ~וסו::גית S'Sייו""נחגחובטנויוסבגיו!גיסחסרוןבסיס·יטבחח"ורוחטס!מ(מ

 •ראםרע!זיאפעראבטעןב) ..געיואלר ,טיראנייסיטח) .ןמגריתםה



נדףע"זראש:זפרקאיריחזלפניי /Iדש
ככהק"רריסוכעמיריומ,ופ'נירוסכמי •ווכ'י'יו tiכרמהפכיו jומניחירמסוסכ\יומקככיכוכמוfכגו jמהבייר'ממכ,\יס •ברוריס,ריססכעסןאאל

ומ 5וכזוענוהיוכווכוככו~יכ" Pוכ~ין iDרוח 5וכזווכורסוחיוכוחfועכיךכבככיוהךממךנרוכיגר)בכי'י t:i '(רגהיכעכרי 6rרמכ t:iר'נרוכהי
"ז~ננסוףרמוכריכןורמ.. •יייוסמוהומכמייקנ""כפכיחוק t:i:איןימ 5 ' 5בגגכרוןמרס ""רבוכסכמרמוכריויסגר' .ן iו:יושגירוחך Pבגכיופכ
כ Pיושניותבעכוכמ:כריחוחמחכחחיוככגיחכוי 5גוחוכרחחין ) p1lג(רף;ייסמזרוכןוכ"יכןכ\יסכ 5קווזן·יו'י.tג :כיונכויוסרכררג;ריכיוס

כומרמוכףכקרוסתמקגו,גן'יימ •ורו :נרו'\יrוי'י .רממיס:קרנירפכסתס
כסגיוממוכףכחסגייפוייוממנגקו"וחמשיחלימותגריםמקכליםאיןתניא..הא ' Sכ'רמחקרי"ומ"יכמ •ככיסניצי
מהפככיסומכוורויוסב"ו)כ Iומכ)ככימיולאדודכימילאגריםמכלולאכוכיוצאכ,סוווfכככ")כ)כו~"סו;קיוככיס
רחנכיסכגסחכמ t:iכריןנכגסחיפג" I ~ P • •כריוהיועל :ךי'tו iכ"כ Iכע ..ורממי

 jlכסוורוכסקיכןרכוכמיכרמ"ומ,ןיוסיר'(דתניאגרוריםגריםשנעשואלאשלמהחיוכבריו!ריוין t:iבכו t:iבכביר"וכבכם"גככ

מ, iוח~ח ;:.ירכחורןב Pיורחםכו~ומתגיירין)אוה"עבאיםלבאלעתידאומר:נמוליככגר~יוסמו;רו tמכחק t:iוכ
 :סו)כגןחפ,"סכמעבעכזרועותיהםותפליןכראשיהםתפליזומניחיןמחככ

א!מחרש!להםאומרומגוגגוגמלחמתשרואיםכיווכפתחיהםומזוזה :Lככגדיהוציצית
וכטrוקטסומימ'וכמחי"וכנכוסrווק tNגויםרגשולמהב)(תהייםשנאמרמשיוחועלה'על[לו]אומריםכ~ח.םמיעל

יגו ;!'קוע;יססיםרמ,רסיירכ Qמחו'והולךמצותומנתקfו)ואחדאחדכלוגו'מידארץמלכייתיצכוריקיהגוולאומים
 :ווכ'\יקב'י\יגפכיסמוקמיוכווכררקרקשנאמרעליהחומשחקיושב"יב"ה Iוהוגו'מוסרותימואתננתקה(שם)שנא'לו

~!רמ •ווכ'נריסוכקבכיןמ,ן'"והתביא 1 ;'
נריסכווכרחרעהי"חסיקכחרחגiו'אותואלאה IIהקבלפנישחוקאיןיצקחרביואמרוגון~שחקבשמיםיושב(שם)

,fכקטויי ,"'"נופ)ככרייחממסןברוריסשעותשלשחיוםהוישעותי"כרבאמריהודהרבוהאמראיניבלבדהיום
סנויסמתכככוכרורוימוכרכרוררגחיככולוחעולםכלאתודזיושכשניותכותרהועוסקחקכ/היושכראשונות

ייכפרגחיכוכט;מ"וגו'כ)כרזמסרללללשכיוז
ר tiומפוגו':רבריסיס p"מכגכממכמ" pכסאויושבע Iחדיכסאמעעומד Iכדימתחייבוכוםהעורואח-
בכמניירו"ככווכקרחומכחוקמחרחיגfכביציועדראמיםמקרניכולוהעוםלכלאתוזן/ה Iהקביושבשלישיותרחמים
 :יוכ t:iבחרובכ\ירכפ/בינוכומועייןגבריצרתזהלויתןקד)(שםשנאמרלויתןעם[ומשחק](ושוחק)יושברביעיותכנים

קחמרנמסקגח •ווכ'ורויוםבשניותאלאמשחקאינובריותיועלמשקחבריותיועםיצקחברנחמוא//רבולשקח
"ייויגן •ווכ'ייןיוםכג'ר)כטורכמ :כלכדחיוםאותו

מתיעריםכתכפ"קרממריכו)כיסככני[מיוםחרוכ)מכי(למ//דיצקחכרנחמזלרכ(גליליאה)אחארבאילשםח
ערוסיירכסעור"וכו Iערכריויוטכיס

מרסגכוסעורמוכמככ Iרמרניעימסע"עבידמאי(ברביעיותהקבהלפנישחוקאי!המקדשביתשרחכ]
יiו Pסג'ר OOרק"מגון"הסיjכ Pגרוכאילימאקמיהשחוקדליבאלזומנארבז)ביתשללתינוקותתורהולומדיושב

ע" Pכממ;רחו~ייוכווכ'ן Iוב t:iיו
t:i מו!ר"ערגיניעימP "ומע"P רסגרממרמ)כחמוכחרס ,ג,כ 5"ייק"סעור'יזמןוף!"Pt:i וככג)כומ!כ"מ)כגכי!רD יוורק)כמרכחמממכוגזורקיכןti ויוכ

ר OOטכ:ירזכמיסמר!רעמותף ::Iו)כrו"גמג\ייסכר)כי!ר ::Iכומגמ' ;:t"ריוכמרמעוגסככרומכ" Pמחעג" ::I,,כרי)כ"מחכמ "י"גוווכ'ריומגס)כוועמרווכ/
 :וק/!גיוסכגככרווימרסרו/~פ"קגמ"יו"יירככג"גנכיי)כרכמע tiמוכנו"עוכסגכממורוכ Pריוגמ tiכיו")כיוגו/מוז)כנ"יס '"ומ tiנככיוס

רע;rרק tiממירכגמיגריוהיורעסכ"מק"חרכ Pמיוספויןחק tiמנריוהיועסרקמונריכמקגרכחמןררככסרכימ t:iפירו •עגירמfויברביעיות
ד"וי"בימחורנןקורסיקרמ vרמופרין •ווכ'iויוכקו!רמלמרוקמונר :עבירממינרכיעיו!רוח/:ווכםחק\יי\י;חגוכיחרנ Pרר,יסריך P5ח';חיו Pכריו

תוספות

יעקבעיון
 :נוימונ cכסעוזכ Jמסקfוינועזייומז cנוכנמקוזסזנניירי 1גמנמי Pיכ:כר'זמננרוו :lרfונ~וועניס :Iמקזנfוסח .רנממריכוזכרגומסמראיני

מ'זףזנררגמק Pפ 1מרינ 6"ס cזמר Cוfום .מורס 1רנניסכ cסירכקוסומכמריושבעננסקייסנגר eכנמfוכעמייקfו'רכעיכ'יכסיוסfווסוחכfוpסניסכםנימוק e 1מ,
עסכומז cסכרגסכיירכסככככ fcומומר'fוכfוכיכסקנ jמ,נמס"קמרנ cמיוסfו"ג cמעידזףננינכוזfוימfו j(ויסבככונו'כר;כנמרטכ'זיסקוסי-fוניוס 1'גימ

 ~י~קי~
גסרונסמכוסמכוסגר :ftומרו :tוזוס .יג Pככ'ורכ 5רגיימגרוונו Sרנכיוזסווכס Pכרוגער 5כ::ייסומי~::י .חחרי::יר I~זוגרו~סווזוג::יויסיקריסומי::יס::ית,~ת~סי

סוfו eגיוווס Sמסיסרכ :Iכגוגמוונו Sרכרע!:ס!:חננרכ'כקנוו 5רכיfו,ס 5!:כמגננו :חייס)(תורתחות::יו Cוע ו'~וק~::יסקו~ססכר::ימב~ .גרו~
עגירכניגכוfונכסו:!:גוו l5<רננז!:נכסגירסיגמו .עגילסעגירסםגר'וכווננ .ונו 5רד

וכfוומס tכטכיוסו e!:זרזממריסנ"כנמרfומנומרונזס .עג"כורכ 5רננזםכוfוגיוומורסותימוחתכגחק::יוח!יס Cכווכ'·ווכחי'מוסרותימוחתככתר'י\נשרמא
 .(טונסכ'מכומכקייסוקtיס cמר fcויס jזיי 5כרעכממ 5נס Iמרסיגיfו(ט:וססכממרfומינוי . rוfוס~תסי~יומ~ועגותימוממרכוגס~'יי::י .יו ~ Cתסי~'ומ~ו
גי.וכיירכ::גרסוכ pכ'סיוסוכfוימס e(עכיוסעיזזר::ו.כגןיקיי"'כfונמומסוכרי::יסמנוערכתימוממוכ י::יי'~ Cכו .סיי 5סכות 5מטנעמ~ומוסיותימוחתננתק::י

ונזכ .מי 5כנגטוכסfוסגיגרס Cנטוכ"זככססס(ג(מיזיקיס 5ססגרמעגנpסגיכוכ'טוומסכייו :ווכ'ערכתסכקימווכו~נסכר::י I'גוג:וסקו~עיןס::יוות 5מ
זגtרומ!:וס::גרסקגוכ '"ע Jימנרומיו 5מ'קיימונמוססfוףזכ '''עגימfוכרס 5ייוס \ \ \מ ~
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 1 'י:: :"":ריסכרוךס i5ייסומגויגיו[מאיל)(משל,הבהבבנותשתילעלוקחשםלכנכטותמנכסגממומפיכיממסבכריות

רמיוכממגכ;סבקכומקכססרקאמרהאמרחסרא)רב(אמרהב]הב :ממג"ככמיימיוממומר'י"זרק::י
ואיבא :סיממ:רקפ:רמ .כס ~י~גמיל::ייס t:iומס .מרירי~יירי\יופליגא

וסמנממגכ;יו~חיוממיוכמ~כירמ:רכיבכיהבםשצועקותבבותשתיקועוקבאמרגכגיסררמייןמםוס~,יכומ, Sגגכוכיקנ
כיכו t:iומה~.ווכווכ'רח:רמיחיה:רמ~~ימחמינותביבהוומאיחבחבהזהבעולםואומרותכ'פרקגריםגרחמריכוגםורחגי

רמיכוiכמכגננקגוrכ ti ~'קקח"ר~ i "עוקבאמר[אמררבחסרא]אמר.א"רוהרשות : ]). rיגrכוגו:ר(יףי
רנו'הרגל :ממ~~גיומסוסבס\יוימבנותשתיליהביאוואומרתשצועקתכיהנםקולא l/סהרש

פ"ג)(מנו:רגמו::י~זרכi:ו::יונכתסמיסלל
ממסיגיןכבכוו::י~מרס][מממוגי,יןאבאיהבכ)(שםהבאחבאז l/בעוהשאומרות:נ:רופסומכ l/וק:רטוג:ריממוגכיסמבכ
 :ויזר •הפיהח :~מחנ~ו~י,וכשלאומאחרחייםאורוחתישיגוולאישובון rJ.ומ/פדrירר'ופליגא ~ l/כד(ננגג')
 ' 5פישיכולאישובוואםח/יקישיכומחיכןשבוiכ l/גיגיוקריג~נטוומיופיiכ"וכ'רגו

ראתתאתתאההיאוהאמייחממינותרפרישרכללמימרא •חיים]וארחותוrכ Pי tiנפכמיונרכ~וכיrכמוגח·/ג Iגכגוכ'
לל/ה Iרי~מוו~ייומוסוחסדמרנונ גרולמבנהקטןבנחעשתהשבקלותהקיהואמרהגחמראררבלקמיהבריס jגרממריגיכפיגןכמקבכ"כוי jמ
שבקלותקלהליהראמרהכיוןמחהולאבזוורתהלהטרחוחסרארבלהואמרמיוגרמוסרדמFכומסמער"כיונכורכ"ק
שפירבההוראולאמשוםמתהרלאהאיבההויאנמיומינותכמללעשיתיקויב::יעוכמגיקממומרובגןמכמ

אתתאההיאוהארלאמעבירהאיןממינותהכירמתנימתה]'איכאלא/ה I[ומש :ורו"קוגו'כןכןמפוסמסורכגככממ
ללללומ~חיירי~.י~ iריופליגא ~/ iגכהוס' כרומבנהקט!בבהעשתהשבקלותהקיהאמרהחסראררבקמיהראתתור'/לג l/גכגווכ'ייו Sגגכמיקג vי vם
עשתהשבקלותקלהליהמרקאמרהומתהזוורתאלהזויריח)חסרארבואיילכ I/ י:: t:iבמקוסו 5ק'מעiכין t:iרמ iרזכגככו
 :בהחויאנמירמינותמכללמו 5כעמיקכ ,,'י::סס rרמןכבכסכ"מויך

הניחשלאררריאבזאלעזר[רבי]עלעליואמרו "והתנילאומעכירחשםלאהק"וק"כ:יייס iמדיריספכיגfככמכוו'
לל ][לקממר iו .ורכ'ינו t:iיכמיסונווומס זונחשיששמעאחתפעמיהעבאאשםבעואחתזובהרנח~ייוכוכוו t:iיגחגמי~גכגקרמ

עליהועברוהלךרינריןכיסבלטבשכרהדיבריןכיסונוטלתהיםבכרכבי)""יכומגפרוטרקIנ~גק'יםוגוו
חוזרתאינהזושהפיחהנשםאמרחהפיחהרברהרגלבשעתנהרותשבעהנםfורמםחייכגי t:iמ,נספר/י Iכופום

ביןוישבהלךבתשובהאותומקבליזאיןררריאבןאלעזרכך[למקומה]ובככיוומם t:iכפווג l/קס::יגרמיגובככירומ
גזיומוווי l/פיוסונו'יסיגוכמיפובוו
~מיוכממחרכמפוךכמרסקרובגיימומכממסור"יכסוויוו rיחופןגרמסיקסכסכככפיו t:iר rסחמחו::יומפמימרוזרמיכופסויסכ l/בכגרכ'בככי::יסמ;ך
כרקרקגו'.ים t:i~פוורגכיק"כ:לסיסראכסווונחזורגונסכורקרוכרנכימגמיוכiכיכמ j ~ Pכמכיקגנכגיר~כמינכסיקגכנכמ Pומ~fכ'ור"וכסורווו rוכח

יעקבעיו!
 :כוכועק'ס~כיננ'כס;כנססנקמסיו Cעונג'כנסגונכזגס ס'ג',מ,וכפ'עכ'איעוכס :tקזלינימספiיממכמקלבזממנ <"ונכויסזנר'סנככסוחממריניר!:ומfו"ומ Iכזזמון

נזכו!'וו :tרסמ וו:!((זנ'כ"סוזתיגחל Cחפ .ועקמ S ,גיסכסקינעוקכממרחמלרןואעוו,:קזר'!:קריכסוו :tזמנמע :tמ Iסמיםמרכריחגוכז'וכפמחוכפניחמומר' Iחכגכ Iזכומנ'ל
מ :jכוע:<גיכנס :iעדקסכעגנף'ס cקד'נ'סמר cכמח{סנזכויסני Cכ~ו!ו!ס'נג'סכסמ'דכפיגיי'ג':יכסיירד'חר :iמ'ומרי f<ודכועקומסמ .כג'סכסכובכקומבכיממי :tקו

l; וכוf::כנ'רוח'סנס'ומ סיע::;ר<:ככסכנגירמ'ס ו'יrו'ממג'כססfודףנע'רנו'!גדfו"כנומכ'ג'סבI : מ: .מ"מממיגוחזםר'!:בלr, זר'נסגיכדמס'קנועכירס"גt 
מריינימכ (;1מ"נ :tכrכריס :tק cנפ''מירסרסחקסכרין ;eמ'כימס Jדר~ןמעכ'ססרחקנע'כמככיי'ו tכסנויכ'ס cןכוועינס !','"מ :tיכר::ימכפ'ווכ'גיסנסrכגירוחיוח'נס ס:!נ::וחןומ

 ~~ק ~י~
 ·פסנמוימוסוימרסטמיממוממוס 6ק~גרחטמנכסוסווכ ~ירוטינכפ':גכנסעסכממו{((גמזמסו,כורמס ~ Iו Jוח"ססiיור~כתנ .וכ''זייסיאניכט

ונוחר~ Sג'ערףמוחו'ייספסנח .רגגכסרחמיסוימוסו::יערןך " Pופרכוסג'ס cגזרימעפחמכספקcמכמ :t"מכ'זס Jחוחחיוכמפ'כומס :tמס 'מ'ננכמ Cנ
ור :tמנבכנמחרלj'כסד!:וססגמ עמ,,,,כעכךיפ'ר :tנמוס"חפס Jס!:בזורמ"ממקכמ
גפירט '·מכוו .ומטחויגו'מרסממרסקינופב'שחטיפב'ררס~מיסןמכוו ,)נו.ככ:ירמבכג'סדדמ'חנמ'מרדמכיממוכחיזנחזנ,כfונחחלמככסביונמכקומ,ו
חבי~סוממוייו"סראני :בך'מופמ Sט' 1ו :tסרחמוסעגסטכסרמ):ניפ"בס' Cפסקכיוגfוכחיכו' .ככנסעסיכמסכנסנפכ'מרקד'וג'כרמכמחגמ'סממרו

סירע~~:גרמנםקסרגוכממםמע .וממך":גומיךייסר1כ Nםגקטמךכמ •מו"סו.וחימוחחרמכfו,סנססחגכחסור :tכמיכעס :t,נסגכסכפכינ:<ס:ו,נדחסירדכמוכוח
םמ,ניסי'סמ~בןםעכו:גייןכס rסמוב'תסיוביתעגfכ~מסמזסרעגגמרע'נקסנמנ'ד "חימיסכמוכעגיסוזענממנ~'סעסכ"ר~נסוסנכ'סכניענכני

 I .גו''מחו"'ב'זו ~,~מ'כו'כ~וננעורורחו'ג'סנס ~ :tמנכוכ!:ס'כקס
. .' J .. .. J ". " ן .רסמ,ססיוr כסממו:גוfקר'ג:גסוסנכו~מוממוחר'ךיסויויסרפ~יכ

סגיגו,חיבסי"כו~תקרגכמ~גימfכסמווסמרונגוירמ jממרינכו~ךמסוסמסורח 5ק~רמקסונכנירכי:ככ:גרמפי~ו ~יסימסורנגכ~ממ
 .ס'סחוףע~סער'ספי' ,אןפערכאייםשטערטריאאיוכ) .פאראי.ררנרייטעטח)ו-.סניךתמה



איצרנליםכרמהרש"איזדףע"זראשוזפרקאיריחזלפנירשייי

מהרש"א ]מ[קמ"רממינכונרמר~מיננופי~גייחיםןי;ממממימיימרגמרס"רגממי(ח~כיסגמוסגניסנכנורחכפמחמDוורסגניס'רנכוכרחמפfכורמפצי
 f(כז ' q ;;אל,~~וג~גיקסמיוקרממ~מיכמיורמיורסרמררנוי"גנויירחמג~ערורוורסרמב\ירוג~'כסממכטירמ Sיכונכקרכטורע •רי~ Sירנכיס :פי~ספגיו Sפג"נ)
--eec-- '''כנסימוrכענכר Sמם~י~ ,גו'נקםוובננכוחהרים :וק'"מקרמרפיןךף(נסכ~רריןככיחוחנך'גךממרינןו~נו~ונירסכווכסררrכמיסנרitןו

גנכוחפמ,ייפויתיתיפסךסנמוחנכיפבכגיוו Pיגק Pמנכוובכג"זווגת Pחכוכגוע Pינמ pךזווכחמפחחמניזיגונמגיגמ tiכתסיומניזיגגגונכרך) l/ס ףז~ .  P!:iחוי'יי~סגמגוו~סיכו ~ז~כבכוכפ,כגכסונכקנכייתוזווכחאכנען :ת"ו 5י
ז~ Iכב<'ב<"ןא .

סזרנIו,מוממוככווכפ OOגיגבכות"זפ-יסך'ועכויומכעליבקשווגבעותהריםאמראוגבעותהרים,יסנכגח'ימגן:מנאכקוגחןנכפכירס.,
 :ו'סימ!ומממ,!יפ A' \,,רגיוספ-ירת~יתעוגסתומנג"עליךרחמיםמבקשיםשאנועדלואמרורחמיםר Sככינכסחפחוגמסכמ,נכיחייו 'tiמנכ

 ~מו;ןו!'"קורין[אלא "ייכ lוiכוגו'ימו"ולמ Sנכזרעמ,ןח Sנכמ"'רימינןזמה 'כנ..<'ר
 • IJ IJההריםכינד)('שעיהשנאמרעצמנוענבקש " 1 ', ,
גאוניםחרושירניס Pממר~ p ii 'נ~~ייוכ . '"ורניחופסrכ:וומוזרעמיןומססגחרנוס:וומ

ורמוי .ר :Iויןכונחסככווככזנכסא"ל :וק"ג]וכ'מכיעזווארץשמיםאמר •תמוטינהוהנבעותימושוסימרבכססזוס Sססבכנכרפסזנתחובופ
נרמזעס DגחוIווווכ"בכניךחםמווזמתמיגותק"ובו'מבקשיםשאנוערלואמרורחמיםעליבקשות 5בכ jגםותיינוךזמתמגממחוכמסג

חמונגרןזס.נזגרfכ ]וf[ 1 1 , ,,'לל )~" ( , ~ f5ו ונ :Iענ!:ס"עונס Cסכייךתח,י,פסנכסו;ןרזתמיןכינא)(שםשנאמןעצמנוענבקשרמחיםיךעג"יסעי"ךגחיבכחנקרותמוו~
וססזסככנגוב<נממןמימו Sבכבכגומנכווכבכר Sנכסוסיאמרתבלהכבגרוהארץנמלחוכעשזשמיםחווסככבכ i:!נכית i:!חונסךיגס Sבכתפכימ
{פכורמקכפוסונםפיסגמוקמיי Sמ:וותכמסוסכיךסנילללחסמור~ורכח 1מ .מזמח :עניוחמitור

 '" !'חמ::םכוככ'ס~נךוכגכסנמ~:וומכי:וךjככמנכך 'עדואמרורחמיםיעבקשובנהוחמהוג~ Sחכחככו~רמ lרiכרסיפי~נכגיוחורס
כינכיססבכווי! :tרגרלל

וfוונכרי!נגרונסמייויר~כמ~ימוכגרוכוו 5ימזרנירוערחמיםנבקשרחמיםיךעמבקשיםשאנוו:ור~וררערכרמגכנככיומוו i:!חמונכס
קיריסר{סיפןנכ!ככס ו,' Pגפוגוחותבכוסק Pכזנעת .ובושההלבנהוחפרהנד)(שםשנאמרעצמנועל :גךמ"ירגר:וכיותיגגיןומכיחוכמ

ןבסיר!:וכמופנ!וסר .} 1 1 1 '} 1 1
fווהי ('"מו '" :Iרן Jחוכותר:ווררבכךגונכג,ע,יןחםנכוורמחיםעליבקשוומזלותכוכבים'אמרהחמהין J/Jזנותןע;י;וחחנכזנךנויפ'ת Pחנכ

נמפז ~י י:!ע~ךתחפיעורנר"rכירגו::יכוןסוכגין .ומגיללל
rבמז~סומומריסעכג;ןפסח Pאשריך :וק"גתיס iייחיענבקשרחמיםיךעשנבקשערו] [אמרותוספותל
בכ::ו {בrסמרtוסומכפרםיםוגי'.רנריס 'ו:עכט' 'וfרנר '.השמיםצבאכלונמקויד)(שםשנאמרעצמנו i:!ימגמן •יוכrכ rרגיfכפiרחfוביזי

וי:רמ~סעוכסוfוללמפiרזרכ~rכיקזנררוככמור
מזווסייפקנכגנפסכקמןינ t:iרקח כו\\~רנריס '~גפרם'''ביוראשוהניחביאאויתהדבר~יזאמרךגחיגככסוסיגוכ i:!נכסככגיגכי'בככירח

מכנ; I ~;פ,י::ו וf~~ממ;בגגחככ"ע 'וfפועמגן'גו"מךהגעויצתהנשמתושיצחהערבבכיהמ)וגעהברכיוגגכיגונכיiכ,ככינןגיחתפחחמגחiכ,וגמכ
וגי'גןקויינכ"ע Iנחניחונכ"וכג'לל (מממדיויקוסחיימזומזררריאבזעזרארביואמרהכ"קככגמת Sוותיתזנתריגיגגיפגבככיךiכ

 :ניעקנ)כוזנמככרימנכתמחוחוכענסיתימוכ'לממ
סריסכי,וי:כהלךהתםומיתהוהבעבירההכאוהאהבאםהעו :ויניחךגיפחחיוהו

רסיסמנכרוגגפוחבשעהקונהויששניםבכמהעולמוקונחישוארמרביבכהדמיאהוהכמינותטובאביהדאביקכ)כיוז[נמי]
ענ,י Cכקוגכבכומללללל

מ,ןפךוכו'רחמי~ :רביאותםשקוריזאאאותםיםשמקבתשובהיבעדייזארביאמראחת
כי,ח Iממנויכדכרכוכביןרעבורתאפתחאפציהוהחרשביליתרילהנהומטו(כי)באורחאאזליהוויונתזורבינחינארכישםלכ

 :rCבכקמסגז::וסכיו,~לל
::וסיכק:ווסס tiמססיצריהרנכיםעיב][שםכוכביםרעכורתאפחתאניזילחבריהחרא"רזונותאפתחאפציהוהוחר

 ~"; 'i "ז;מכ~'~~א"למקמייהוראכנע!לזונותחזנהולהתםמטוכיאגראונקבלליצריזונכפייהרזונותאפחתאניזילאירוא"ל
קrבסעכמ,ו.ינכחויסלימאאימזמהמאילרבארבנזליהאמרו •תנצרכהתבונהעליךתשמורמזמהב) ,'שמ(כתיבא"להאלךמנא

כריכיס ס~::חף
~מ~מכפ"בכ cנכקזמהמז~ההכיאיתושיההנרילעצההפליאבח)(ישעיחוכתיבחטאיזעצתורחמגמינזזמהבהדכתיבחורה

 ;;;;,~'~~נ~;ז~~~ . :[תנצרכה]תורהעליךתשמורזמהמרברימזמהמאיאלאלהימיבעי
וס{ןסכנכיסוfותרריוזבזחנינאלר'כ!פרטאך"אא"ל(למינות)תרריוזב!חנינאור'פרטאבזאליעזרר'כשנתפסותירשםלג

יfוסכמקירממרלללל
ממנוכנמ"יסמקוראשריךתרריוזבזחנינאר'א"רבריםהןעשנתפסתייאויאורברעשנתפסתר"ח )*אשריך

סייכמסדכר Iכגסא",חריטבכגמרמנסי'סחכני' )*
• . .L L , "מכ{כמגע{מיןממ
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רנריסמג,,,רמ~ו I מ'-~ומכממ Iמולאשתולכעץינאירבידביאמרי . :וק"ככיכ:גמי Iססיומ'ינכר Jיגויוסגסג .נניחנ"ג
 ti"םמכ[ממרו"'יו](נכפונכ"'יו)ללכנכקרמטכיסווכ'מרסכס ti 'לעילם :ניגנכ"חזף

 •ביוםי :כיטניי"גכגכימטוסככירסי~אינואחדמרבתורהומדהכנטועכעץכי'ינכע ti "רגיס~םוןנכיספכניעגוגו'.-------
 'ורכמסג~ימיסוסגימקיממיס Iטגיחסדארבלהואמרלעולםברכהםימןרואהמכנכורייסג'יייקרמט~סמיספגגיב'נאוביםחדישי

יחןו Iפיאם :נונכ tiונונכ tiגכייוואנאמלתאלכודאימאנעינאלרבנומקרמימיסנ'נפיםר'''ניומןנ,סומוקיכקנכח(תגנ~יננגח
D רP גיe חגרS 1וס 

 •רשעים(חויס:עחיססיקכע •נעחוהלומדכלואזליתולידשבקיחומסחפינאfו)נןסםגירכממסס tiק,וכ'כס tiמימיסונ'~יגfוגו<חfובמסי
מן Iו Iפינ"מ •ומנמיונומרמע tiמחרןללס tiחמונןנמסג::וי tiנכנןכמקומ rtiכמגר C ~גוכמח(ס
נכ'ינכק"סגגונכרפריועוט'יג"י tiכעמוםעוברכהסימןרואהאינואחדמרבחורה'יונכגיסנפיו iגנכוי'יי'י tiכמגנכורעסרכח~כפ!:יירגמרכ
ובכ;:ו;ונכר:עבכיקרוו'יוכומר'יסגמוככמ;נכוריוכיויככ'י"ו p ;יביע tiגג ו;;י'גנ"ח!:'גנגןז,מם'כן 1 1ללהואמרנדרבח~(דרבא)קמיואוולשבקוח 1 1 1 11גככ~כמנרזנר

גמכמירהור'י;;מיסמסור •'ינכגנכררבהמחדבגמראאבלבסבראמיליהניוגפירוטע"!גנככימוממכוכפ"סוגנכ"סגכמ,נר 1 '"כקנכ,
נמ tiגפגנסון •הפילה :סבוורכ Iמ tiדלאב]יענשםהיכיכיעדיף]אחדנמרבמעלי)מף tiגיזומיוסככנ:גיינ,כיומי::וחוס'זנרירעגנסז'יבנכ

 1 1 1 1 1 1זס Cפירוכסי~כח
ימיונכ;מו;מ tiח;נכיךג;ונכיינכיונכ(מוברחנחוםא"רמיםפלניעל •לישביליפלוגיסי::ו ן;, r "כיס tiנכט"וו iננכונכיקי tiמס c~פיםר Dמ

מיס 5סנכחנכ •ועצומים :חנכיויניסלללללח 5קיוסנגנבס,ננכוךנכ'זJנחכנכורתמסמזס'בכנוז
:גורביסמנ:יויוזכומזכמפקיסומחריסיסישששנותיוארםשישםעואאיחני~קיכגוזכפוסקיגמ"סונכטגסמקרמ~ויק D כIי:!גז'נררמו
עיניוס l.ובכוון ti ;וע"ונכי •דורןזכ I (אשרייר I (ורק •מקומןיו'יוונכסנזכגיחירנ'יי'ייי' ) 1ס ) "'ומיבתלמודושלישבמשנהושלישבמקרא "'מיקפכנגנר'י"ז<רכיר

ימוי'יוי •גנכ'ייעד ~גב)(יםנכי'י •מי,ביוקארמינןכיחייכמח[איניש]ידע 1 " '1 •יכוכ;מועכ'יוכבכזכוימןריו Dיספיקנ::כ)ופנכחיס
 :מםרנני •םכיסמיכעיסער :כסוימ~פריואםרכאאמרבעתויתןפריואשר )א(תהל,םנןסםגיונמוזכ~ע"פועי"כומוס'פירם'''<רגירימנרן:וימ

מכמ~יונמינכיי ~" •מויייכfויהאללללללעס:גוגםינמוךורכ'\:כרמגמזומם'י:~וו{ב~וכרר~רר{כ~סמר
ומדהעאוואםיבואהועבעחויתו IIJןו ""
(ךי"rכ):חתסךר"tונפ"קסכtומרנגכיסללל .:.lנמוע~tוו rומגוחיו tiונן rניפtוחננכיךגיוב Cיחכfווסמזס
:שיחתנכנכרכבךוננעירימ,ו ti •כטויוכואאומרהכחוביהםעמדהמ 7ועטנחנפי • 'ו"::ונינכךעננמוומסיכונ וf~וfמוומ ',; י::ס("

 i;~מ;נכ.גייזכ;מוי"ייג'rוגמי'חוכיןם; •• Iסמי rעוו;מע(:גנכייין~זככמיר:גניענכקייססרמ Cרמנרמר 1 1 1 ) 1 1 •וגוןאםכיהרשעים I 1 1 1יגעטנח~טונ'כf'י'ו
ועוםרנקי'יון tiכם'יומכ~םונסכיכרמאיברב]נאמרהונארבאמראבאריאשםמח'יביע~מ tiזככנכייונו'rוככיסרכיסכוכזיימנרןחנןמי,
סכמי'ןקגדבר'יוי •ועלחו :ונכרפמחלליםרביםכיו) ,'שמ(דכתיב :דסוןכ~כ'כפיקנכפור!גו:יומג'יורמ'ינרגיןגככן::;יספיק

עהגישלאתלמידזההפילהחלליםרביםכי •חרוגיהכלועצומיםהפילהגייפייט''' •ווכ'rווגיןיrוזכ tiשאפילו ;~~~ רי~~~ר~;~: לכפרקמבנווכ'כנטכרסגרביכ:גח'מיגנכתרס'יי'יס ,  •מורהואינולהוראהשהניעתלמידזההרוגיהכלועצומים •ומורההוראהריג:גחננכוךרמהון Sר tiנפון[מ]גומס ti 'ג:רחח"ו .rסרח::ו(ותוי
ל ,.ז 1מגסיכבכנררוח Cכי הוועא)יס(תה ,בשויןהתםאורירבאוהאשניןארבעיןעדויראא"רכמהוער :וק";זנוי::ומךניינכ~רניחגיןסיiכחן~מזס~זסירר~ג(

אבאבר]אחארבאמרלהואמרירבאמרנאדאבראחארכיאמריכוללאככיענרז{ח::מעיקרח
ללללל , .בטחי!:כרחנתפכ  :יבוללאהוועשנאמרמורתצריכהת"ח ]שיז[חושיחתושאפימניןגרבאמרהנמונארכאמרכגנר{סזסרגנסגככ

נגננררת סכ;::יסי'י
~ח :eיכו Dחנררמר
ומרףסו I ,'~חייענ

D ירוC '"מנרנ(מכסר
(ר::ונ ,'ו : ~.,

יח Cקררחגויקרח
רחיכןמסכי{יתמ

מחיז'יתור'יייערזי
,;ככנעיחיח!:ן{ח

סחחמסחכרחםכר
חכ,ו cס C ג::וי-ח
ר'י S'יח:יוממו;ריתי
כוס P (ות S'יחכ(ר

סבןכרממככנעיח
כרכגןרת S(חר

כח'י'יחק"חיסמרמס
חנתגנ{כק"סככר

רחחיפרס~קנכו;כח
יח'ייחחח'יו::נח' :Iקר
ס(מחרח~ר'י Sבמ
(רחt:נ Cוחףר'ן 15בח

 ' Pנח C "חכז'יסרתר
&נרחרמכיחפסחיס

רכיכ(זק'יס{נכחתן
C גזיננייחירC י'יי'י
t:נרינ"כגנרt:נח{קכ'
'יריגחררזיק Sזס
c מq ח'יחזס~S ווס

~קב~ח(חננ~ נ:C tועו
מחר 'וגוכ,ונו'ממ Iנ(מרנחט('גתיבSסזקt:נרת Sונחוגו' ''יחחחנ~~חגחינרח Sחחר cנ Cבז'ירת Sסחחר :eמככחחרכקח:ריfו cרק'י Sרח Sחר!:מכיחרמנזנר·מו::רכוחטתי •נונכרריק Sנרוחפרס
חחזמסויסחכמרמחחרריקחמכחחסיזריתקחקזי(רררמגקזי Sז'י~רימחרקרנפכחיסנ~~יחרערר .פרסכקבכן::כמחכחגנככגננרזריו Sרח S'יחככנו:;רfווכגן~חנירכיס(תופזרס"גנכחכןזרז

.מ'יקר~יחfוגרגכחכ:ררויית Cטקרכרז'ירחס .רחנותיכימנכגנייןחסיזמ~ריחכזגגניfוןח~חיחררחםכ"זרזנרימקיזרי Iגרזחסיזרתחיכיח:וסזמנרחיכיחטחרככרכןיז :Iחיקרח Cגזיח,יזרת
רממו
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יעקבעיון
~חזת'חורסרסנסמחרו :eוזס .כננר~סנרג'יסיחןררח'ימי(ומיחרבחורססכוחרכל

 :ר"כמ qר 1בקיזו!:' (\':!וזחנבכ"ן .מזס ::ו~ C 'לעילם :רניסכוםןחרבוחי
'יכחירעח' "ר:!קכחחיגממגחי ~ Nרז "' Cפירעכ!:ס::ינרבחוספותע"ן .~ירח'אלא
רחית'יכ"זיגנ'י Cכח"חפיכוחייכחסיזגנחיחכתיזכ'ק"כ Sרירסנכככיוחי(רח'י~גןח"

גמ!:ונחרע"וגנ"םיוחמרי!: חוי(::I\חנפי'ס"י'יחנ C "כרחג'חח :eכחח'נירספממוס
זקחירגני"כ '":!רפ Iגנ" .'טככמרגנכיסרנגנמןיתןפריראם :וכ"ג Iסיחבקיגנ וIרג:::

חכנגנתררזנרכ!:ח'יכרנכזמזינחגחכככגרתנפכחפסחסככרתנגנחוזנר!:כרנכזז'י
גןכמרחחר'יןחרח\lכחזוחזכ'יגנכחזכ!:חסכח :eנ::כנכזכמרמס'נרככמרגנכיסרעוכ

 :ג Nגזףנסוע'ינחרון:;ירכע"ן .'יפיכ'יחככיסרניסכי :רגרי'ירכעיס

 .ף"הרי
 ~'רסגוסמ,רומימו(רמס •מנורומיסחס Cנחחכ'י ' Dגעככתיבנר'י")מ" C(חי'י
וננמרווגחכיסככרזנוס!:ייוחכרנסי(מיסססזננורבמרוחIורןרחיסחנורן(ו,כיס~תס

e: על :וכר'נמחכ'יכזר!:סחכחכרז~יסני:ג!:ייוכמחחקוןח(ונעD כרמ'י .יסחגיכ
 :רכרינמ::כ'יקרחגמסיחיס p!:יחכיסחיגמיגגחיכרחיסוררי:קחיכרר( cחכפכגיזזרי!:
כ"סיגסרכריגנכ:רכוו:'י!:מסןחיס Sרגנחחיכר'י cזסרקסחרכ •'יפיכסחכ<יסרניסכי

י'יכ:וררחמירבכוז:ופיכסוסררגיסחכ<יסרניסגיזכגנרניכ~ררגנרזסי'יררגגכררניס
 Cררככיפיכ'יכרג'יר'ירחיס Sגנחכ<יסכ-כיכחזקיס'ירחרחיס Sגנוחס'ירג'י'ייכ"{

גורסססומח~וסררחפירס S~ר Iכו:;רוחיס Sרגנ,פככחונ:::וומכ:יורח'י'יניבכ!:כחבחכמיז
 :'ירוני:גגכרז'ירזרררכג~סרינ'י

יוסףעץ'יוסףענף
וכממעיקרוכטדע .מרמנמקדסכוסחכר rדממגמ!עקוימסמע .'~תולמרחכחוזחחחיוככחור'י .~יחרז<ריג'ןח"ח ~ C 1חר~'יחת Cמפי~ויכו~כמועלהומה

מגכוככמדדכי<ומו Sעמחח<מיויע~~סחוכגעזגכומי .~עדכסמססו e: rגח"כגנוכ Cכחן::'ימרסזיזוגנרכרח'יכ"רז~רר'יחגנכחנספר'ירנמח"כגררגחכ
 1מ'רס :tסתרככרמרן cחכ!:פמיסנינכקרחכירגנ .ספרי:ירחכו cר:רריכררס::ז'יגנוסמזסכ'
מגוו~סנוחרמקינפוכמיחמ .ממולנכפכי(~סחקע(טועגעזו"מ .וס.חוח"ייחכררחחי'י :tככפ:וחרסריס' Dננ"כרחתרגחיכןכחזסחירתגניקר~ןמז'יגי
כמוינ~דממויכ~כעירמעיררגכי::יססמגזכח'ןחיממכויוסףרנחג'כרגכוכחיזרקססכז'י:יגנרכסנגנ(יכי~רח~זנור :tגחג~ .כחרר'ידננברג!:~fגרסכרחז'יגכ

 כ)ס((ונסניכ 'פימקדס·סכנדנרוחיודכיח!כ,ס)כמרנידח'ויס)כ .מדר~'ככמדו:רסחח S 'ערסזס Cסיח :tכו~פ"עגחזר!:.רמ,תמ C "יתסנררחנענרזת ·סכרףו~קירס
עירמ 1רגכי~כגחחליגי! s נ~~ומיורחחייפדתסכ::ופכפו~ו::וייכוחדר::ודממזס~ .וכיחרמק('יעכ'ןחןמ S:ריררס\~מ S(חוחעריפ'ן'י Iבככז'ייקיןר Pחו:;1ו~יסןרסקמי~כי
 :מ"ס)(חורח)כמומינככמודסג'כ)כוסבל)כ •כינמרנכעייחפיגוממרווככן .גכ~יןז"'יגנרסנעני(''ירינריסגרחרכי(ו:;יחחייחיכח"~ { Sמו~גן

e: ח"תוככ 1חו~'יחתS 'ריכI ממ,ןנ::גורזחיכיחררc מם,כריחיסS פ"עחכחגופסרגי
ח{נד(יוכגןטמווסגמחיממדנספרר)כיח' .גוו'מכ<יסרניסגידיממח :כ IIגנככזבר iח'פ'י~~יר~חרופ'יעכסרוסוח.רז'י'יתררס

פיו!נקמזמדר~ןמ,כו(::יןרמ~!נ~גיעז'נקמ rnרר~כמגתינרמ!נכווחכגרפר
ןכסמוו~ו .מככיורניסומוי~ .פיוופוחמ<~ורמ~::יכינכ.!נ<מחכמיו!נ::וןמנפחיח n ~:י:J<מגמינממרכדומנונורוח .~רוגיוגכדמיס Sעמכ~דרןח

 :ומדריסכ~ורוזכיורעיסונכ)כמוליסו)כיכסכ::וורומניודננ'ס .יוינניסונכ)כניןךעיסכפכיו!נמןכמכוחטמננ(ממודיס

 •פירנטעאיך )ח • !מגתורמה
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כימרו::י 6 'י::גמןמר 6::יכסמיר::י •ונו'מרrוס t:iו Iוגונחור~~עוסקכלמתווגר • t:i6 ~ t:iכ t:iנע 5נננרי:רלא,נור 6כיכןכמגכומרינוכ 6ככוחינ
כידיהנמוכימוד::יסימור::יומחוןהור::יכ t:i~רנריסמת"ור t:iכי~ייוכזוית:קרןמחרי::יומ~~רfוiי~סמייפיןנ~ןת t:iוככונסitימכוכו י::כtfל\

'(I גמי,t:i כמוכיוכיןפוג::יc ;נו~ממז::יופונעי!כוכנויוכוכנוי;ינכסוכמP !וערt:i וונו'יתסP :ר •וסןת"כנסינ::יאתגרהייכYI כר::ידס 6ימוכרסממfכ
כידימנfוסכמגדידקממרמטנכסכיסג::יכמסוכרמוקמוחס mרוומירגיייח

גיטוכס Cונכ ;"חמרמספחי t:iוכסו"ושנויבותרהכותבזהדברריב"לאמראשםמו :נכיגי,ס Sינכ t:iגגגרו
חכfכ כft:i ;fכוהומור Ciחכחורסקו Pנככלבכתוביםומשולשבנביאיםפנכרגמ

מייסעזון t:iנמרפמ t:iגוכ"נtי'ייכידי .לל
ח uכגינוכfכר t:iהור::ימכמטונמ,ן,ו"סאתושמרתםכrכ)(דכריםדכתיבבתורה.כתובויחיןמצנכםיובתורההעוסק
 כ~י:: r '''עונ::יכעסוקכגסגמחיטונ'שנויתעשוןאשרכלאתתשכילולמען Oאותועשיתםהזאתהכריתדברי

ומיר I/כ::יכיךימכtנוכממורחימעווכויומםבווהניתמפיךהזההתורהספרימושלאא)(יר\שעדכתיבבנביאים
 :יגס t:iככהtינרומ 1ר' 5מחtיואזדרכיךאתתצליחאזכיבוהכתובככללעשותתשמורלמעזולילה
 •יצליחיעשהאשרוכלוגוןיהגהובתורתוחפצוה'בתורתאםכיא)(תהרםדכתיבבותנביםמשולש •תשכיל
אמרחיילןהבליהאמרולגביהואתועלמאכוליליהמ)כניפוחייבעימאןחייבעימאןכאלכסנדראירןמכריז
מרעלשוניאתונצרתיהואילאדםיאמרשמאונו'מרעלשונךנצורוגו'חייםהחפץהאישמיור)(שסלהו

כיי)ל, w (שנא'תורהאלאטובואיןגטובועשהמרעסור(שם)ת"לבשינהואנרהנ)אלךמרמהמדברושפתי
(רבדארמלרבליהמסייע 1חלהםתתןלאתבחםלאז)(דכריםכ]נרף •תעזובואלותרתילכםנחתיטובלקח

שהיהגמליאלבןשמעוןברבזמעשהמיתיביזהנכרינאהכמהשיאמרלאדםלואסוררבאמר)ידן,דה
ואףה'מעשיךרבומהקר)(תהל,םואמרביותרנאהשהיתהאתרנכריתוראהתבית'בהרמעלהגביעלעומד
דעתידהשקח •רסוחהמטפה[באה]שהיתהרק •ובכהושחקורקדך,שעפוסך bטורנואשתראהרע"ק
מרדאמרמודה][דקא(דמודו)הואאודויי[ורב](רבנן) •בארעאבלישופראהואיבכה •להונסיבגיירהלמי

כג)(יוניםמיתיבישרימיולאסתכולי •בעולמולושככהברוךאומרטובותואילנותטובותבריותהרואהד
מכוערתג)היאואפילואישבאשתפנויההיאאפילונאהבאשהאישיסתכלשלארעדברמכלונשמרת

בעופפת)(ולאבעוףולאבחזירהולאבחןירולאבחמורתאולאבחמורולאאשהשלצבעבבגדיולאעיב]נשם
 :הואיזויתקרן •המותכמלאךעיניםמלאואפילולןהזהשנןקקיןבשעה

יעקב jעיוהרי"ף
יריע(נע~יממלfוחכוננרכומfומר'נוטעממממסי .לימיו Sמנכס'ונמורססעוסקכלנכנס'סס(מס Sסנחורסעוקס'סנ(ויt,וסרומומע'נ'כו :Iו"'מ ,ונו'(ול'מ'ו S "נכסיו

ננרמ וf(עו(סנ{ :eונ'וומסורסזננומ וf{וfכנרfב וf{סוננ{סנ{ :e{פימטעסfומר'סנפ::ונסנfומ{'מו Sסנכס'סfוומס :e{ומר{ונ,ח'ו Sמfבמר c ("רר'נ{'סכ'סזוק
 iמ'מ'מfור(מכ'נfונ'ננומר ,נ'מ'ו Sמבכסיי·: ו'ח'{ Sמננס'ונכוזס ('נ :eכfונfב Iרמועור .טוננעכ'וסננו'ו Cכנfו Sנמנ'סעוסמ"וקנסוחרסקנס::מוחנסזניוו

כנסיו :eקfומרנסנ'!(רכסת'מטו,ומ,וומתוfו cמממנמכח'מנט{נ"~נחורסמעסוק(מעןס,חחסנר'חדנר'fוחו:;מרמס'נ Pכרכנמורסו:כנחכמס Cj'c'ועוד Cנונ'ח'ו S מ::
 :e נ:,נעונסככ"מרfומר'נ!מסככרגנחונ'ס :tנ :uומס Iסרנרקממררננןר Cוfופמכנ'מ'ןספר C'מונfונמ'גונוfורורריגנסמ"מר'פסמגניtור fcוס C:ימעעסגמורסנ'נו cמ

נכרמומפסוק'ס cנ Cמכ'מנסכ''רוחממ cו~נ'נפרכמטיfנ cנ' cקפ 1'גר cנ' cמוגנמ'וfורסונ(כמיכונוכס qומוס'נמורסנ'נ cמ Iמניררנ'ןממנ'מ r., 5מנ'מם'יסזססמורס
מ"ס"כווו C (נפ(fומר •מ"נפ'ממומ"נפ':מאןמכנ,מ'וfונומנק'ססנ:ס ננ;::מוכנמ'וכנס'ווכ"כוכחורחונ,ח s ''ע:סר cמננסע~סננגננרכ"כונ'מ S ,ס C'ער cמ
כעוס'כ "וIוננזובק!:ו I "כגנוסמ"גכרנכס C'Cנגנ'סגנ"נוfו"וסגנוס"גומ" Iספו"::ננזקדקמננסכ,ר'רנ'נמ .וכו'מ"גע'ממומככסנרר'רכי:רכמיזמורומנכסר'נונ

וfנננfוזזכ tרנר'סחנוט"נ qרק"מ ו':!וז' rנחfו'וfו::נמגוח 'מ;:נ,ונסמרסנננמונ'ונן C (ור Sכנוונממזכרכיומממ"ססמפז fcוס'מ'נטנמ::נח::"רנרכ'ינככסוחניס
כזסfו'מfורפ''יסמ'נ cוכ'ר~וכנסנככרמ"ומסגfונגנונסיימח 'jוסקרו I "נעוספ'רומ'ססמ"כגנימ"ווfוומר Iמנר'ס'סנכימרפ'ני'ט'נטימ"סכמפז fcוס'מ'ניוס'נמרפ

"ר Cווכ"פע"fוכ"{עוסק"מחוסורו I "כעוסכfורסמונפרע'ועכירוחז'וכנכזוסנ::וווfומוענמfוכונ'נ'סזכנ'פוכגfוכ'נכנ'וסעומך'סננ{זור Iמנר'ס'סגןג'כ'ומר
ונעסוקסרנכון cמנרס I(סניווגנס I "נכוס{קכוחסוfוזע'קרמ Sכמכנסכככררסעוו eוננמורסונכס'קמרעוכי tנור Sנענ'ומגנסומר'סמחרנכנוfוומינכונמעמס'דנרחזנככ'ס
טוכס Cופמרעןכ 1tנככורסגfוופונססזסכעונסמ"ססמפו cכח,מ''ג Cגנזסנמורסממרוממ"נמ"סמורמומיב C 'מרפנ!:וט'רח Sרכנמפ cרמנרקרקוסטוגס Cפרס"כו

C ונמ <::כ'בכ'כרסםנממ"סלקכומנר'וfעסו'i' וחטוכמ,ומ'כ'סזגנכו(ככ~ו (יכ'ננ"ומנמורסfןא' :ייורסנj ו ,.,.ונדקרק .וחרסמ{מטונfונfוסנסר"ממנמפוק'יוגרס
חמכסיא :מורסמ(חטונח,וימ.מרנסכ''כס Cכממכרס'חמרגיfו:'נסזסממדוכוגגמורחו וכ';;'נמכי"רס rCפומסזס ס'כ':::מפ'נור'(ס סן::::רורכמ::<נמו Iופסוןכמ"

ינו Cממחכננסימס'ירממומ!:ס ' Dסיווסבככמזקר P ~ C' (סטעס .מוננסמחז(מנ:::וו ~ Dמרג,גמינ ור'נ:::(ס"רפוונרפמומנו eמסורסמוע'נכנו"'נימ"סחורמומ
פ'כ'סמנfופאילן :וק"נס''רfומנמוח,ו cכמקוסכח'~ ~'מננ,ופ'Fונממ,כס cס cכממזנ'כמורס'עסוקנ"וfוממרעוכו cנר'כד5רמ"זכע'נססומכ'רו Iסלנימ"סעו

'ס Cכחויסוfו Cכ'נממפ'נומנכ'כו cנחממ'ר ftoומ, Cרנר::סוfנfוף .כמומנמנfון :ובו'ס'fומ"סעוגדנח'גמ"סנונומנמ::<חורס

 ~'~ ~'ק
מ"סמכפו :f'tוסמ'מכגחונ'רעוכוורמ, .גו'נגכ'סוfומוע~מfוגו{'נוכביפימור'ר Sטמממרמךס,ממר Ciרי~נט'ג~,ומכר~מנרורג'מוס,ממרשמאמו

ס Iיזפנfוזמ' . <::,נרורנט Cמ'דממ,נכסס Cק ס'<::ר וf{וf •ובו'וכו cנכ,ורוכו'וס pממ~פ'ווס P ~נכונמיג .מרונ~גגחמ Pגיון ti:גנוכירח tiנגיג רי:,'~
 "דפסכייכ"ע .מ"סנו ס'ס';:טונס tועומרעסורוכוממרע{:;וכוומר :C eמ'רחס

נכס"ומכ'ס::ומפ'סוסעסורור!:נ C'וסמנס Cג~פסנ, cמ Cכמ,ררמ,ממר'פכומכגחבר ~, tiממר י:,~רמסח'י'י!'נכרבנגרףמחי Sמונמ:יחגמסממרגמו {{ג{וברס{מ
,מגנונכ'סננוכוfוכןקסרמ " D ::וסכרוו(נו ,כםו::נסוממ'מעו c!:כממרעוכומ'ססנננמ~ס:ג'ח~רק :('פיח)סחור"~ךנורוגו Ci ~ ר'~~רי, Sטבכגרחנכעוח
 cמ,::יומ :tמ'ר"נ .טוכנרחות'מ'סמוסנמ"סכמ.ו cסfו,מ'מנמ,כסס''רמחנ,וכ"מו'נכככחגמ'טסרומ::ונכפ::ו~מוח::ו ו::מ"וכרוקפ"סרוח~'מנכפ~
נבכ'סוחמונכנממנונ, ס'(נכ'םו(כו ,כס COכוממ'ו::מעוע"רינמע :I 'מ"סמפו :tננופררטע~'נס ~ Sרו ",מ P:גינסמ{ממור~וכט::ו::וקני~מי~ ~"ו:י S '{מו::נכעס

חורסרנר'נוכ Cדרוגנומרמ"נוסננוfנמרו cזוסו .ומוסרמורסדרנ'ממנוJ1כע cנ ס''','' _,' .. "" ' ,
מכ"ס C • 'וגומרענ:כו'ור Sנוגו'מ"סכמפז cסמ,מ'סגחוגפי'נו C,כוfומרומוכרךרגן ti ,ומכדר Jכ"נךמכע(וז Jחמךכפ J •ומ"כחנוסמ,וחסק J J'גו~ייח

חז'נרר::ו eכמםר:'סרfו"נכ'רויכוחר .וגו'וכו cנמור e '::: ('ג Cככוfונfוו::גחבו,~גר,רע~ממ'ר{ק"סיגו{כ"חננופר Ciסרוחסמנכפ::וונס'חפ'ס,כסידח
מןכבוף,מוfומ Sנמס tככס Sרו''מס Cוכ'מס tנננ!:ענ'סחסננסכ::מסננפכוקענ::ווfו::ו,רעג'רנ'ע'כח'נfומכר~נסנ'~'וגחנ .גו'רומ::ו Pנכפכנפג'וו'רקכ
מ,ס .rוככ:ז.:סמפ'נוטומממסכמוןמחסוכו Cכנזנמ'כממוורס Cכ'כס Cכ Cרומס cממממרעונרמג~ח"ס):ונשמרתיס(חורח S~רכסוס'סבפירחסגגכסitף Sס:כ Iווכ'ר

I ס,כרו ס~'~מ"רסטסוריס'ס{ממסרמ,סןביסיסגי{יס,מוסמ" 'וגר ~~ח~'מI: כנ:מסבסנוע~גנמסס,כ'כסC ווסמננכפנייומ {",סומןכו,ונוfו~ככt: ריס
מכ'fו,וfכונ{ וf)fומו ~"מזוזר,ומכר~~מממווכו'פ'כ'סככס Cנרננ'כס Cגמסנק'ס , •ו ,. • 0\ , , "'ס;

(חfוומוובו'רפכוכס~רכ' cמננסנחוכ Cר'ס::~כ lונ .fוrומס Sנממ'נדור'וכנ,ווסוחערר'כיסגמfנררעמ,קר'{ננכ~~,רעטגנחימ Sך::ומרוס t:iממיג .כג'ור'ט
(רור'וכ('וו:'וfוfונ'fו'ןסקג"סfומרר"נ;;ככמסרפגנ )ד'נכוקגמ(עיכיומרfומרfווננ :נ,ן~רכרננים , 'ו::נע'גירע':יוך~נגור

 I ~'נ Cכס'ס oומ Cס"ר tונרוחבנסנ<ג'רומכ'רמנוגינחדfוfוי Cכמסרונחכוכ'.נעונס
 ~חר Cונממנו Cפור:ו Cסקזוככ:מסגסכ'וfוו:סכ'נכפרר!:נ:ס"רמדגר Cנמ"נ .נ"נכנחג'רוענס'ר C (מרכר eמנ'fוו!:נוכסfווס 'נ,וכו'ע'נ'סבנסובו'כחסלנ' C (""נמונ

וט C ;מ"סחגנ .nסרסנמפזנוי .r ::ח'~ככח"ססוfומ"סכמפז cסח'מ'fונגסכררמירג'ח'ד: tרז:וו . "'ק'ד Sנפוו Sכטונרננרמוח'כזסנחזכסכמ"ס,ונורfו'נכ"'וrכה"רק
נמומרחי C ' 'מ'ו'קררנכ'עקככממר Cונמו .כ(וסמ'מ'ו,מגרנfו cנריכגנונסנכגנ,'מ'ונגנומרוכסוח'כו'מ'ס.מוסגחפומ'כמגויין Cונfננו,ניטו(מרסג'רמ,כו

זינ
 . Jאכשיילי Cב •נ~כסוממפנגfוחנכוו~פ"רייטצען,זיךויעררעאיךב) .פערזאמעזכלטזיר Iהאבעמ) , !מגתורמה

" 

יוסףיד

'" 

 ,נ'עfוינ ס('מבא
סריכרכסע"וכ
 ' 1)כרכותג :רע 1Sמ

נ·עמימ qורפ"מ
כ"עג oכרףמנוחמ
גררכחד :ו" Oחכומ

 :fויע מ(" Cjר
eוU ' 811 ' • 

גאוניםחרושי

'ומרו cחכ'וfנמי
 jקטרקרוקנ!:נרקיק

וזכמסכמנרנר'
עכר'סכ(ו::ורפזמ
'ו cמ:מכנו:ווס"ס
כענד'סנירסנ
'ס cמ Cגמונר'כסעו

 C 'וסנססמ::מ:'ו
נ:וונ'ו Cפסי

 C ומ':!«כוופנורס
ננ וjfו'ר'ענורסכ'

נעכ'וסקסtרנר
כ Cרמ'סחרוענורמ
ענורכס'fו cוזר'עכ
עגורסוו cונק:כ
ר fcופנר וו::{"נגזר
נננפכורקט' 6כו

פכורמוניפטרתו
כמעוכפ(יו,fודוכ'ו

וכפכ'ולבמסכוח
נענור'סנחונ::מוכר
 ,וכ(נכ'סנמומיק:כ

 t;;מו lו cנfומכס
כרוסק( Cמו cסוח
fומרונ" I ר::'וכ Sמ

'ומר ס:'::::בדונס
רמ,כ'fוו lמנמור:'ו~

fו~רכנחונ C 'ממ
חניכוייפמ'ס ק~'
זכ:וקנדנר t' eר

נחנמ'ר ~'"::'קרfו
רכוכ' oנ Cמ tסמ

fונככfווזנס(נכרו
רכריוכמ fנחנוכמ

כס'ומנ'סחכמ
כנ'גנם::fוכמכו

' C לנfענד'ככרכפ'סר
 'ך'נ'ימנרןfונ'ו
נספוכמ rומכ'מו

C ומ'מנו 5סוfזי
פמכוונכ::סר'ס Sמ

נס'ומוכפלfוומככ'ס
ונמונענר'ס(ו
C נ'כנחברממר

מ~רםסגננר'
ממרזמוחסfוח' Sוס
כ'סנו Cר'סכר'וו Sמ

נעגורfו~'וכרfוו'
רסוכנכענוזמ

ככfו cמויגודמ
ויומסמטממר'יג
כ~כומנמ ס~'(ו

עגורמננמנענוד
 ,כמ~ימרוכ'ט
נחכעוכומ'וכומכמ:ו

'ס :eנכוfונחנוכן
פס"וכןfומר c"מו

מחמטממ'ר'כס
ופ"כ'מומ Cס I1jרי Sו

כמקוסכ'רכ'יו

'ו PCממ'ד'וומו .rפו::
וכמר\סמטמחפו!:'ם

 C'Cפורקס Sומ Cע
 ,'כ'fוו :::כ'fוומ
נכו:'ס Cמסכ'וכנומו

ססנסממרס

זרסז Sממ:ססמכוכfוומ
מומס'ס Cפומ,נס

בימומ Cנררןמסכ'
"מט!:נפנומינUכ

מוחסעכ'ח SוממIנוח



מדרנותעכיןמ~.וקם"ע"םככ"מנרמיסקרחיססומכימכסקניססממיחיסכוסחסימכו,וכ'מכימסתורסווכ'.ירסרססכמרפרכרוככנונסמר!רת"ראסונדכחכ]
וס~ות N ij;כמ":יר:יורמע ijממ,רכייכורונו'רעיכרמכגמכוםמרתכוו'ירסרסםכמרמייהימקרמקססבס •וסמחרכוסווכסררגסםיכומוסככוכס c נn( •רפב"'

כגיגסירססר t:iמםסררסי t:iווכ'כיוסמרסירססרכמ t:iנכfכרגמסגסרכורסיירכחייכירגוח t:iגכ t:iסrרוממרו e; t:iסכ"פסערכרכגעגמi:יפקירבנ]גכיכפ' ~~~,גו~~~~~~:~
נכנi:יfכס'חסרפט Ciומרקס Sשסכסנחמרמסרככוסעוכסמכfכסומכמ,נורקס Sופןכ tiמס ti\יעוככנב]גכררכסכוכככוסףרממרי'מכורfכךכסומניייויכfכ[נ)ם.דרש"אר"ה

 1ח 1חמ ,בפ'ונשסרתת"ר
קופז(קפוזסכ Jכמרהמ Ciובו :):במ q(דקיר IIהס

ירממףיכונוכו'חסיויקר ~פכ"בסר&ןשםג]ן
עונסוערמפונסס'וחסר Y!רכןסמיס q(זוערבהיריב
ססומס t:iפירס"'ועייןובו'יימ,ועכר"הד]שס 1 :):טמ
בו'רו.וצהכ'ולא

יכומונמ""רותרוכענותוסנרססרוrיק- :חכ:)דcו(נרוכמ
גרסמרינןנמענסוכננרנ.נסכסררבסגימסר"חםשכ) 1

חסידסfכרזעסוכfורכוהיןככמס ז;~'~~י ~ו~';;
) C ד !/נq (:רסוגנוכמ :קמS כניעונסfכrד[יעוכססס[ 

סמ,נורקס t, S:ננוכפעסוססכנוכוfנ" 0-- ,.
כו t:iמרכמן מi:'Iרורfכרכסממרמיסבווני-וסףיד

סמוכיוrוi:יסיריסוכמדתסומ t:iנמחייסמ~ ' 5ו 5כ' מ;"רי;א
מגמ Ciוע"ז:;סחירז:;גןוז:;;ןז:;כךגי Ciכי .""כו c ' 55:ייי"כו
ומ"החסירכiורfכpמד pכמרסעוגסככדףמ 5ו'זו:יררפייו
 Iונדרןפ"כקףומ

ססררכסמכנ!ר' Ciר"נווכ'נקופזסכמכככב~יר!:פ~ס Cמממ
פננקפוזמרסיוכננמענ\יככמפנסץננדףכוחכומב

 ו;' pסחירוחככרח,יריויכמסככררבומ ~;;~ ~~~:ס:~:~
" t ~, 'ירוט"ומC ~''' וקיקרמסגיובר'סמרן"רןוכסti גכמס

ממעכסכסררבסכ"סחסירותמיהנירי!:ק;יםד!:כממ"ק
 :פיכו' 1'ד

טרססס Pרבר iומ Pוכעכו"מסנבכענס
gו:.~ 

ירמחףיכוכ,נכfכרוומרסכיריסיכfונאוניםחדושי
כfנ"מסייומככרמנ,רייכחס,מכןסככיס

כיןמחרפוככר\יענכנ\יסוססיסכסררבס
רכ,כממכfכגןרמ,כווממרחסירותוכיןסמיסיימ!רכיןכמרות pמעכורמיכמסוןכסורסוףמעתין tiרכסחפנפיחיכמרסכיחסירו!ר pמרכיןסמיסירח!ר
 Pבכמרבכע tiרמירמיוונו'עגבכעוגסס'וחרסבכרגהיכרמיסובככימ Pחסייוניריבככימחטמ pרירמקגיס tiר P'Pמבככורכסחמכיניססבכפסיקבכרססוס

 pכמעכובכירנותעסרגמןכ tiסחפנסחרכיוכין Pכרכוס Pחסירוכיריבככימחטמ pרירמקרfכבכ:ימינמיגיסבכייחיוכז:;קכיסחסיררה pמר ' iנ,יכמירמס
ס'ררכייפ tiרמ\ייחס!רורסגיוגוfכ"רוחו!רכמכחכיויסמררבו!רועסרסוכ' Pפחווכfועסרירס Sיספרכמחמר ~'כיפכרךרמופי,סוfכגןגינכסרו!ר
וסיפרסכסfrכ\ירו!רסן t:i •זסירופכירימגיח\יתיהרוכז"ח •רגג.כיכו\י\יעסירי!רמעכ\יערכוכעכ\יממעכסנ\יירבסממנ\יככחכ"\יענס Pיומיו!ריו

זריזוחכיריככגיח סרוi:'IרIוככט!רנfrכרסו!רנזרססחרס Pז\יירווככחוונכיכססכנוערסיוסס tiמעברכננוקרוקמומפחכפכככעכ\ימענככ\ינכסררבו!ר
סמחחרגיז:;rרריחיריסכוןכיכפיג.וףנקיו!רססוח •נקיופנ,ייככניחזריזותגיונכfכר •נקומוכ 5עיסיסוכחכזריזופיקוס i:!ננקרנפמרוסיוסכ!רחכ!ר
בכטהועכועגנגירסעכחסוכ pסרכסכמ\יממרוע')יפ\ייריוכיטונוכמבופו Pכנר,יוככחירככנ\יכ"נוכינוכקוסחחכ"נמ\ירססוחוו pמכסחרי!רנקוס
בכמסרכקרבכווסכ'יבכטתוע~עיייןורן...מנכ'יכ"נבכז:;סנכסכסגיססכיתכניבכי"ככיתכיר\יעכוסכ Pסרנ!רר'(ופיוחכנםl':iינ'ינכi:יfכגחת Sכירועככטמן

ע"ר\יוfו tiמו ;"כבכבכ\ירסומ tiבכפנירסירבכןפיונרוחזפיומכירוכםl':iיכוננמסנןכיכסירייוכמומ,רכמבכיןמיסנוסיסברוכככיססומככגחתירוניטוג
' i בס]תקכןנספt:i ע''' ti ורנכמסיפסנןכככחbכסרכוסti ומספיפיומכיכסti ברמזע"וN עוכחסכS ר"כחמ;ככמכותti ,כוננוסרכמורמIנטינ\יגריןיפסכי

 i:!פרוס iסמסי\ייספitרסי"גמומיס tAירפוסו!רוכפיוע'ש סכפi:'IרIס,מרפיסו!ר.כ,רי כi:'Ifינמנקיות.וממרנעינסנכמנרסנבפכפ!רסור~וסינ!רח
הכרתב

שנא'טהוהייר'סכ'אהנקירת •רכפררב'הובתיבבק'רתי'ו'סביאהזו'זרתיויהןסש'רקריםוזויזיאערזהירותב'יהוש"'ישו!כתבז"י rרו
 •ןקרשןוטרו.ושבאמוקרושהי'ר'סביאהטהרה •וטהרההכהועל,הובפרבסחשבהאפי'ונקירתי,ריבאבךוסתוךרז"לאח"כןכתבמע'קרא

מרוםשמווקרושעושוכירנשארםאמרכהב'ובתיבעכןהי,ריקרןשהי'ריבאבךוסרתךיובמרתראפי'ועצמרשגןוופו'שותי,ריבאכךומרתך
יראתענרהעקברכת'בחטאל,ראת.ענוהוןחרשונ'רבאראתאשכן!וקרוש'ואשברחטאיואתייריבאומסנההעןלםעניינימבזהשהואסרתךענוה
עקבענרהעשאתויואשהעטרההחכסהשעשאתומהא'עזוב!יצחקר"אה'הא •לש'שטעש'ושבלחס'רןתל,י'באכךוסתרךהאןיבס!כיראסמנר
חטאיראת •ה''ראתענוהעקברכת'בה''ואתחכסהראשיתרכתיביסרל,התסאיהיינריענרהי'הסשסעב'י'הרשערר'סשרםמכולםגרולהשענרהיסרת

תחייתי,ריק"ררה •תסצאקררשים""עתה''ותאבתי!אזוכתיבורה'קל,ריב'ורשלסירונ'רשןהרזייזהעלתנבליזאלפס' "'".וו •בחס'רותרפרישנא
יעקבעיון

ומיר t"רמ ס~:ג,,;כ'כס e ס:::"כמו '" Cפירכ"ע~למ!:ע; {מל~'וי:::חחוכיעקנכדמיממ ר{' Dמ~סניעדי ISכסרפיכיס מ;מ:::\ננכ"ו"סוכמחמיכיט מ~:!ל Cמפ!:מיסרכסרדדמיסי
דנרייכ;דכחינו:ימ .כיוסמדסירסרס מ;:::רנכזכר ~כ":ובשוטת ס:!נכייומו~ס ~:! :נססיכיט;מ c"מדפיכיויס Sינכסכי

:יסתכ~ומ~ידי מינ,,::::ימ!:סנכס!:יחסילכס;מ cי"י"לדסכיכרמ~וני-מ cכ"סרפיי!וטרטח C "ס'נכיכידכמינכוממפ:::ר .עיכיס מ;"םכו~וס"ומ ןמ;,,;פ;יר pאמרו
מס C 'ייכ;רנוממ ;",ניוסזכקטוסמ C "נכנכדריסכ'דף'כו Cנח'דו cוכמ'רסררסלכדכחיכסכלירמנכ~גיח C;ס~רמוממסרזככ; טטו:::~רן Sכררסמכוסמרזנכ~

ססתכ~ומ "'פ ,fח~רס~ולנ,די;כרמדרןדח'וונכודפו"סמ;ידיכ'י C ס;';נמרחו"סל::רל~ס C"מ;ר :!':! .ומיו c"למ ס~פ,,;:עוםדנסר"סמסןככמרזוןנ cמט! cסחפ"לנחיונ
נזס:סוףiכוןנסיכר Cכמידר !" P .'ט{ידימניסמימממ:זהירותכעי!סכל { sחנ{ינסמוכיוסרמס cמרfו{מע{סr:סכ'כסקסכ"ס { Cס P ':::כפי'ממר cד'קיס Sנרככבדספ~ירר:::~יטס

יוסףעץ.יוסףענף
יעור tiפיחחרומותכמסגתדגתכ! .חרס ~ tiפ~ /P "t •מר~נ tiוטפחמןממדי'סfופי~וסימיםמכ;~וכמסלר;מכסחיקו C"סע{יר{ספידיס"יסכ{כרfו C {"ל
 • tiכזו ~ tiחרסו~ייכוס tiו Pופ'ר .סמר~כ~ןתחכו tiדגיסמכו~יסמ'ס ר"ס:;:;"ספל C!:זס ' Uו"לעוכן C ;ול 5כ .ידספ;סכמ::רפר;סערכ;לוfומימיסמוסכרזסר
כנכיר",כוסרכמ,;ו ר"ס:!;:ומו"ר ;כ:::פ"גכפרכיוכדמ,ממיקולסיס Dוסמ"ס"יכיססומ

פ{וסזסיר •כ"נכרסטונ~רמומיזכס;חנודח,כזסונמיים .כמס'וממיילק;וcכfולרמ,!מס Cוסככיכ:ו eסמ"כו Cפור C~נכי;!:כמנמיכפיוגס .{דכמדו! '"מfוכו'rככו DC!:כמרוכ
ס Cבכר C !"זכ{ t":רססוממלטסמ~מיס:ל!:עיססעג:סיס Cמספרכמנו t(מירנס Cח~ידי;נfויכו~בכניררמ לח:::כ:!רערד . ל"ר:: c ;נחנקד::רכ~רס cמנככילרממל c ~פ"ירחר ר"ס:::;
 ·~רמס Cסכרמזעלרע"וחמרכ'כס Cס C"מ"מכסכרמ~מקרמססכ:::מסנ~רמקטרגפו~סtט cסחזכרכס Cע Cכרחמ"כ .מס Cקדרלונממממ ""מפור!:מר::רימקמוס~כמcס !וf'פנירס

 : ::ו'ר:: C Cמדרפסנזפסמיס C~כפכרוי rכפוד C 'מרפיי!רמטסנ~מממ~רוכ{סר'fוכממוכ,;עונס::רנ:מספורו::מר"ס:::{כfוכנוכס, cמ~ידינכfוויכרני!מרוכסמנfויסנכ!
 '''~זסו::סח~ tרסר ~וt fמרס Cסוfוזעי!רו:: cנרכרמס .מיס tגעיכיסט;::יין !'וfרררמכ'מנחןו::סרfורח"רס .כו'פיכיסמנfוכונוט~רfוסמיממנfוופנפנ,וארכימז

c כמסנילC ~כfו' r ורמריסדנרסfומרכעכי!;דכרעייכרמ!!:סרחfו'רכ ר"מ:!::כfנממומר!:י\דסממרויזס .~פורסיימיעיכיס"~fפ'יעיכיס"נממסומ ןוt יפכ;רמרמ,סDi טסבכסו
 :יעקכ) מ;"כ(וממו~סיכמנכמיס P 1'כמ;;ר סמר,,:!רסייכו .פיכיס וf;"!:סוממ"לס r ;ופ:::נכיסמיס pמ מ;"סומ",מדם cר"מממ .וממווסינמ .

 58בלוםארצר

רכ! .ס rכמ Sרכ'ר
כוכממונסיכס'כ
נכדיסדו"גכו{וכ

מרל Cררקומירכ Sכ~
ככ"פסס P נ:!

;פכדו וf;:!כירירכ
דק C'5::;יסמנככוזס

ומיןנככודס;~וונס
"סמ~מפרנדיסfורכ

רמו t{ע"חדקנט::רfו
נרדק S'C::י~רfונכי
ו~כ! . C ר,,';;ו! tנ

כיו!::ימכחfו"ר
רfויונכנזיס:::מתם
 cCסייויירק Cנכומחם

~כסלמויקס;מ"כ
 t ו,,:::סמפ!:וזס ח~:!
פלס;קכ;מכמע~

כפכדיםמרמ~מ
כ;ר"ר !':::מ eכמ

 ~ cCססנ!:fווומ
פ;יס Cפר::מסמ
פ;רfויייו CPססוחמ

פרס;קככ מ{:: ,,,מ
יסיכ{מ Cנכסדיכ'

fומכסמרנפימ'כומ
/! c פנפכורסכסנרס

סומפטזסספמומ

יסיסיס Cזנכ!:מחם
;קככ מ;:::מכתנכ~

:::יסיכ '"fוכ;פרס
p ר"קייסכמ!"נד
ממכ"ףמררס I'\כ;

~מנזסמ"רונכר
 C 'וfכימסכfורכר
fומדfו 5ימנfוכז:ז

חטס Cנ«ר:::כיסכנכיר
ל Cמפכזס tר'fו

כוד (I ~ר~מי:::כומ
יכ;פרס{קנ;כזי

למריססמררסייגכודי
מסכfודנרר{ממ;,ו
}fספסנכננרמ ו
רכ'סו! cכנדכרנכ!
fוס::ריו {וcמד)

 : )~מו":!
 ~ 11;יר 11ארסו
!:מרסוממ";מן

מהרש"א

• 

רש"יכדףע"זראשוזפרקאידיהזלפני

מכוחויירמו!ר •ס!נחיטסכי!ר!נרענאמלאאשכולוהומתמלאךעלעליואמרושםמז
 :סוחבכבכסמחתןמכממכנ.,בכס(אדם)שלפטירתווכשעתעינים

מיז:;כןיסיסגי~יס"ין Pו •ונשמרתלללל
וקר)כגיגסככקרסטסוריסיס כ)~ר tiמופהשורחבומראשותיוה~עעומדה][חו

 :כןכיידיכומכמ tiכםסככרכיסמוסרכיוז[בו](בה)תלויהמרהשלוטפהבידו
ז:;רומ'יועוךנ\יסיעסוקעי" •תורהפיואתופוחתמזדעזעהחולהאותושרואה

וריזזריזרת.ונזסר::;נסמזסרו!רוככניוממנהתמממנהלותךפ-יומרהשלטפהוזורק
כיךוירסעגמנמס~מ,כןקורסכוסמרמ

סובכמ'י:כיייככ)כמ'ירסררמ,גוסגfכגינימאמתממנהמוירקותפניוממנהסריח
ו::ויר~יייכמ'י::ובככירס tiג •הזירותדשמואלאבוהדאמרדשמואלאדאבוהפליגא
סכסרגגכמבכרי'וס;'כ tiיגסכfכבכר ti י'~ליקראדחיישינאלאואיהמוחמלאךליאמר

\ייר rיגמומחי ):)'קמו~ין(רףכסחיע'יהשחיטהכיתלהופרענאכ)הוהדברייתאמ)
ידיס,מםיוקייסדזריזכחנגעוכמלהומחתכתטפהההיאדילמאככהמה
 :חטמכמ,ונקי .נ~יות :מנכיקרמנחינאלרכליהמסייעמסריחממנה •לסימניז

פורססמותייייגרfכף •פרישות
 :גככבכועכ~סrכמיירבביאמריכהנאברחנינאדא"רכהנאבר

טסור :פניועליהפכנומתוירסיחשלאהרוצה
ויכאכיוםאדםיהרהרשלארעדברמכלונשמרתבבג)(רבריםתירשםמח

לידימכיאהתורהיאירכזפנחסא"רג ][ממכאזכלילהטונזאהלידי
נקיות •נקיותלידימכיאהוריזות •זריזותלידימכיאהןהירות •זהירות

 .םעבעשזפא!ע.ררעריאפירר.גט 1'געזנינםןואלםאיךווען )וf •ןרגםותםה
יימיכ



כלום,אוצרלמהשר"אכככרףע//זרשאוזפרקאיךיהזלפני ,/ iרש
מהרש"א ]וf[מ;חזגייימ,וממיו'ינכיrו 5כזגו;~רפוס~ ~ ;rמ ]וf[וסןכ~כוכס'יגו 5מ ~ r ~וכנסוומrוחםע~סו~יוס~יויססמרכיסכזוסידיסם IIגמחפכ~כםעמעקסיוונגג

ככ~דס; ~~ rב ה~~~ומ tiפי' ' iנ'וככיfו~גקירה,ס" rוונו/ייפ;;פיכזוסויבכוכירונםכfו/גפיחכס 1כחכפהםגוכקכ<םמכjitכיסו';וגפיכחסםגי " 1!ו"כרוגו'מנfויס tiורפס 1 "
ה'דשםנ] Jםכ'fכגוו'ו:ירןיכוכנזחככ:יגחיכוומהפככק"םוקווממפיכיןומכי!ויריוורכןככ ]נ[~כפכ:יככםחמוווגמוין..מכרוןימעכ~כפכיו~ר5י:י::יrופכ~ם~ימ
רנ.םהבב'ש"ובס ~ Sיו!ו'כוכיכ~כנכייריfכו::יי\מ 1קיכוקכי~גמיכדכמרןממ~מימ:יפכ~כי~קממיממ~יג!כנכיי!ויtוובו'כחן rמממוסfווככ~גפיככקיוןרמזיי

 : )טו, qיברמוכ(מ, Sענכסc;ןכרפסויםכ;רורi:יגרג;ריכ
ח"וםש ]ג(

איזהוב"זב.גיפככקיוןרמזמםניכמסוותםיםכמi:ילירימניאהפרישות •פירשותלירימניאה:לידימכקיועריףומכוגןrו 5 •טהור
 ~:~~מו l ~(ו:י :c ~כככיגיחי rמוייקםi:יכירממיןi:ימfכi:יזורדסושה •iכרושה )*לידימניאה.טהרהטרדוה:אזםגיגi:יעכיוכרtו..יומ •~קרםרוזו

 'היראתכסישכיכפ.~מ"ייו~ומגפיככקיי!ורמזיי Iל Iלכירfויןגנכמרוכמ •כסהירן 1ו rכזודכימ
 :ענ:) qי(יוממ ,גמ"םוכק//םכהפכ~כככיכימי r Yו'יראתידיסכיאהענוה •ענוהידיסכיאה

דיה /p'J ]כ[ו rמומו::יויכככם~יfכ ]ג[בכונר\ל~ו rמ'ירוחהקודשרוחלידיסכיאהסחידות •סחידותלידיסכיאהחטאיראתטחא.
היוצאךכשייכס S 1ללל  qז(ברממה"סכ jר'וגכיכוימו~ 5וכ:רפיכ'ווגןהפנ~אופט)(ילהתםשנאמרםמכהגרווסחירותהמתיםחתייתידימביאההקודש

~ם ]ונ : ),:סומםוסמ~סרעמויסיזוםכמ"יכסכמשנאמרמכוקגרולהענוהרינ"לראמרררינ"ללחסידךופליגאכחזוודרכת
 !~~~ 9דכן~~ r ~ ~;~~ו ~~~ ~~~~~ ~~~ ן~~:~;ו ~~~(וצריקים)חסיידםענריםלנשראותיה'משחיעועלי]אלהיםהי[רוח )סא(ש'יעה

סאיאסקשיב! tiכוכרידי S:יוכככיגימי rכמריק :מכלםגרולהשענוהאלמרתהאענויםאלאנאזבאמרלא
 •כויאבייקאמוכח rוכדנכיומוזייך~ר:ימוגנכו~וכסוווlו

 fכ~אי;ב ~~:רפכ~כנכיכמיסכfכןכ~' Aיקורס~וfכשביפרקסעסיךיואין
ד"הםש ]מ[מ 1'רקממרויג.ימפכ~ר'רסומיחו ]ילילליינארמיעבכברףמט

אלו .יוסטרו.ח-כiכיוןכמכומורס"'כרככiכיוןורמזוזנמשותיהזותרשראשבהמתזהזענהחברמ
ח<;שם[ןב]גיייננכימ~פרישותוממי .גפייאזוהמאנההטיחוהענחששנאנשעהביונחרא : )'נג 9(יווכים I.נ I ~ I )וfללז 11

וט'כםקוושה::רמרסריו 5םיiו.וי~עיון::רוfו •נכיס::ר ,בגמרfוכגי'עי' )*

 ~ :t ;~זף ת~~~~וומוכרורוrו'!וםרי!וכומממר:ימ tiכיכ~ממקוסוכוסוםר:ימרמו~כו",כ l1וrוfו ~כtf~כוםמ ~ rוממווע~וו~~ימ ]י[יוממ~'גוכ"םרמי::רנכוכורמו Sבככוכיס
עביתה-ושם ]ג,סככסממכיממ S:ייוכ]ככ (וכוכ"םכוכ~י~ P:רווכינכורכ,ךימכימומספנ~::ייfכ :tרפיםוממנכוונכ'~ '"ו~סויע/,ופמי'~מןככרפימכמונרfכמ J;;מומסור
(דףוסיטה I, ,'כוכךכסכיגהו~דרtוככימםכגכסמ!ורכמורסרגכוסקכווכוםרקדקווין.., 'ונומחיג,כסםכממרםגיג~פכיווכקככווג~כירגי~ונכוקס~ררםככימכוגגס

 :~~שם ~,.נ;~:~וfווכינס~פסיע:ייפסיגכfוכ:יגגסמוככיממ 5:ייור:יכממ*ינן]דכיכומגפ/ק tiוכ/ג tiימי'רכוסוכוכוגפומכמכומומ<סיגהווס tiוככמורסכעייויעוסקנמ
וכבותשיכסfכ 5~ומכמנכfכרכמכמיפפמיכ~מנכfכןרכמ ] rכמכ"קממרוכמיו"קםיכןרגו'כורפi:יוגדע~גממי tiכמיIכi:רוס 5מכוכיגגכמגככוכיפקמכמט tiכמנמ'י
 : ):(! 9(דכממר Ci,מי::רעו::ר Sממכ'סוfו 5גסיומף~גגסמכגימ,מיגככמגכוכסיקכרסו~כגסrוננכימכוכיפקכממממרןכמר~'ייריגכוכיפכ"וי~כמסמכימ
-=-,מס tiו~מקר'וכמגכוrוכמ,סוריגמיכרכןכמגיכמוכקרס~דfכסרין 5tiים-עוד~י~ימ •ררקם~כ,דינככימ~ mטהוממי .~קוי::ריריעה מ,~ניו'וכדע~
יןסtןירמרונכסע;וכ~רהכקדום~רמכ,וכמגוכ::רfודסיין SPכויס tiPיר..וכיסמכוו~מקן"מסודס lI:יסכרקיםמכי:ידםריכו ]מ[יכריסמנופ l/יסונו'רקרםיסו:יייהס
ע" qדערנ'ןאכמסרס iנמ !,מכגכ~ומומכככג~כיס 1גנוכמrוריסומסויכןכמימר Jוכ 5גכ tiקדכום;יכווס :iסכנכו:רוממיויכמנונ",מיjוכ 5עקרםכו:יורוכוו

זףו::נתב : :f-נ<כ,רי mוככ'ולרישהונכמויrו. rtiווכ'כםגגת:ריו~;יוכורמרזו:יומ riמ'רסגכורממ/ייםסכ,דיוככימ~ ti "גנככןכיס~קור:יניוכורסi:יימןכ~רסם"ווייו Sעע;
" " 1 1 " 1 -J. '1 I ו'עו',"רfזףיבמומ  :ס"עיגקגוכיעימסונוו;ככויסכגג tiמפוגמ"םס i~מ mימנ tiר .... וJ.{מג,כ~ע',וגימרזכדרןעמi:יססיעסוקכעמסשןמוrור l {;כנריומרכrורס I {ן{עכו~.םי~

 ___ענוהומוכי •ווכ' ~ r mםכמנמחיניןמזוריםi:יכגמומומי ]ןב( tiגמ"ימנfכסונמכנכע ~,~,~וכוקרומוכןמו Sעוסוכקים 'ונוככסוירסםכעונ1כו tiו'
נאיניםהרישיקידוכמ tiגכ:יגוסכו mוככ'םוסוכנrוטימיימםi:יוfכמיס tiגכיוכמגכסיוכםמרגווrוכייוגכסוממרככמםfוו~יוסכגנ:יעגי!~ומ .rוןכfו OOיר ' iכ,וככימ~

ti יימ:iווככ'כירמונפגיכגגעm ייכידיm וגיזווכמfי.מוכיוגיר:iכגכיקיגפיגמ,נו ],(דרסס:יכפקיכti ,ו 1מfיי 1גoo וחוםמיסfונ:עז.עיניסמ~מםכיוס:ימעםיסגגו
מדס {:םעירrכוי~rוסיריססירמ,סנוכגכ:~ tiוגוכ"~קיםייrוניייסוככימ:יסבככיכו:י~וכגככ:יםסימ •rוסירוהכיריכמזוטfושסיארתונכfכי •וכי tiכמיינ:ירנ~ iממ
רמ!:וחיו Iמעמדועכגכמוחגם~ומנסנrווכ~סוגיiכ rנ 1 ~כייס:י tiגכ tiוכעםיוגנענככינ~כפםועסוכrוםכגי rti~וכבכםיסגכ"מזוי::רומו~סהירוiכורירוררק.וםרכיגוגמו

בידןוסט lcומרט 1 ][ 1 בוורס ',מכון ,ווכ'ו rיבככנככרוכמ tiגוכ"חסידוממככ;ו:יומנינסםכם"כקםמיסימכגומיrוודעוכעכיו.ףכרמ ~ rגכומזויכזוסיריס jגםגזכיגוכוכיוסגנרוםc;פעמי
עומר Rpמ Cםריפפיומזוסרכ:יוfכ ti~ק'סגכ"'גי • ti~קירירמכ,ייננגיfכסחסידותוממי •כ,נ~ג tiם"קו r 'ונוכירספיפיוהיחרכויםככוקסעכירגגוכגכודזוסיריס

רורfונס . {' rוירמנ'ערכיס ti 'ומערכ'"יזומכגיגכ tiכמיזוסידגיכםפינכitרסס tiונכfכיוככיכ~עניססכמי~ק"יק , 5כםוסכi:יסכםכוןכ~ןכוממ~ניוממקיססמ,!
יס \fורבrכימזמננמ "- f1ו 1 " \ 1 1 1 5מ ומדנרגנוי ~''''י .ז~קכ tiיס. ii~ממחיימ ' i '; ~מכירוה"ק.ימוכר r;jוסיר 1ו rכזורכימ rממי IJםגססוכיימיומסמ~זוסירומוכג;,םז~רר.י 'ונוכ';סומחגיוםשמ

ביזיכ.~נמח D"Oיכיוכככוגםמרמספיקגככfו,ומירנומכנוסמוכעיכריi:יגככ,כר~:יוכעכ:י~יfכ ;rכמכ,~וווכוכוכ~וכמיסמזוייה~וfכגמיכו "'~וככקרכםוכומרכוכזוויי
עינוי Cנברוקיףיס/ק'ערכוכגכנ:ימוכגככ:י~ררגי~מכוכויכ:ררונ:יכמ~יfופ:יכורנככןכנ,סכדנייס lגכיiכlכוfו,גו~נכוכרכורם:רוfוכמור~עוסק pוכררגרםנכfכיכפייע
ניתמנrכניומחי 1 ' 1 1 מ cבfוכiע lזמrכ~~וי;ירייכמסיע~רכויםר:י)וכיוסrוכירועספi:יוגכוככוככ,סכרכריסרקמוי~כרכריעוסקמ,וכםמם ~ r jכi:ייפ~מיכמוכרכםיג~ ~('ככ

fוז:גני ,מניסיומ rז :וק"כי~'יי 00סמורסרכויעניונננימ ti j~פוקרי:רןכווכמ~רומעניוווכגימכנ,כ~
כננימיכקניכיממ~וסיףיר rיכגגכג/נ 1גםומ, Jו PכAtייfוגי חtiכ~רגמיכגככ,:יכמ:יגגו 1וככמכו;:י 5ענ~ 1גםגהחכימכרפק ו,' tiוכרפ •ס'ומi:יבככגםזוסכ)וננשעח

וי Cנבועיינ'ןמני
וכיכקדנניעמ cמהכותב

וכfוכני . C (דנרכסחשבתוי'שאםייייגווסזהכםוהויכקשמעבירותעצסיבשינמעלהכוגו'הבכיא,ה'אאתכםלח'שואבכיהבהדכתיכי"זא'יהוי,ויה"חרתס.יס
ננינוככיכfוודמיקויש:ר 'שוכריםחשובייצטוךאסווווכמ'חשיבשימבעואחויחטאלאוכ'הוסולכיכוכוה'ובובתיכבקייתי,ויסכיאהויזיתז •סיליווש .ל-ז !"יז:'

מנמנfווממfו cנשלאוכיוןאיסווישאיהיותלשמחשכה ,'כחאווגעעסיוליכילשאיו ' Dיותזזוימ'בושמהלוכשוולוהמזבחואתסועוהא'ואתהקוושאתמכפו
fור Cו (!'מקמ :jבן;יויקהכ'והואותוועהומהשהיאעצמויכיוקוישהלשווכיםאואיחשוכמקושאתוכפואחריבאקראיכח'כזויזוחוהייבוסהיוותמשסעוילכולשו!
ממןfו וC (, }fנבניעקבהיאח''ותאכלוסוהןעבעקב •האוסאח !יולהמי!'יעמלאכינגוכרפחחשוכהכזויזותןשהעכשהואומרלככחזהסותאסועואהליאתהקרש
כfוויfומיממ ,ניכיועתתכי!כאשו 'יגותכי!אז •היוהאמוגוי'השה·בונוהווסתהאיעבוהותבוחסיוותווהייבככסווחי ' Mובוכתיכה"תו,ויחסיוות •בק'וחוה'יבו
מ~fוניו (! Cככונחיביבותאז ,עתבכלשתםצאבהרנ.כואהוהייבוחבסחועתלתזכה 'היואיסקויםוהואה"תלכשכיבאואל,היוסולכ,הולאי,ויה"ת •וחייםתהכי
 cממ!:רתיורווממחסיייךוהיינויזסגחוההי~'ס ,rסיותזכהחוזןלווככהזכשתכלוסרבחזוןהגוו' 'היוםבאלוכבירב.כיאאל,התאיכסחלשואבכירנ.הדכתיכלבא

 )'יי "i'כוכע(תככיוהבכיאיסהציייקסשהיוכסיתבוכלתוסתיסיחהיותיזכהחסירשיהיה jיבייוכוסתה'שתנמצאוא',האתיייסאיתיובשבי'יכיוןה"תוהייביירנ.ווא
ימתמומכניניכיןבחסויתייםת •כהםביכקתקישווהבכםווחיובתת, . !עישיהסשבהיחכסיהלוכז'יומילהיוושזחכם'וושהואיךייסיוכבסקוי •כ"עשיכא,הו'יא

מג:גמ(מ .במרעמשוכהוב'וןבע'יהתאיה Mירח.כהסבדכתיכוחייםתכיהיןיבארתאיםתחייסהוי 'יסחוכ'וסווכוכותכףמחטאעצסוכשסבעכליסוסחטאה'בשבוכוכו
יניוןומכ Vמוכמדמ :ייזא'ירן.הואזויבשיוהשהסזוסןצייןבבחמתיזכחטוו.תוסולכסהוהי,יימכיאהשרגםוהס"שיטרו.החבה!על,היברפשעוכ

 ~~~ק~
 :tןfומז~~~ i ;~~מ~יגחינע~'סכfו::יעזנכו~fווכ~ י:: Sע~סגסנתןמי::י·ע~כמססכfובשעהמט::יוfוסנכרתנכגfו,גי~עו~ס::ינכ'ת::ינוסfוסריכ::יקינכרנitמ~חוס rונכ::ירחוסנכ)ו

ומ,נמומfבס~נו:ניכ : »ו)יעקנויו qיסכת 'י(רסכסרחיו t~סר::יסיחכי :!חסכ :חייס)(תורת ti::יכחע~רבכחסרסנכח~

 Q(( {'v{מיכ'~ 6 { •שםיץטמ) • 1ם'כירהםת
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ומגכיו~חוכקם~ר iוס~עכיוייספ-קם~סמגכירוrוססי~ווכהrוג~הרווכ~כיגויקrוופססוקחסוכםוכעגIל'סוערגי~.ר:רררגמיגוכגומ,ס[ואכנין'י]סרר.ש"אי"ה
ויר"וס Ciיגחוכנמסעגיןניפ..סיקס~סמכגירכrכיככהררמטוומינכמויקrווכססכקרמסס Ciמכגיגס Ciככוניסרסררגהיכוכנומ,ס b ~~~אי:מ~נ~~ז

) PD דמיסq כ.( ; קעורכפסוקיסCi ממיסCi 'ומ/ג'כוכומסמיכגינכקרמומככירוככיp/ךפCi ךףכועומ),( ר'ךמגוrJ יגנמונכר\Ci גפרמוג.ריריסCi ככנכרמני\יונכפיקוס
c;. "~ כופריוועסירנכרגהיכrוכסוגמיכךכחוי"סעכרCi גרמס<ךבערכי\י\יךרכנכיוסעירגחיכךכמריסךכסווכמגיווסמפריןווכחיננכינכרמ,גמוכמיעיר
כחנגינמוגהיגמכןךךנכמס Ciוכככךסמ,ירסףיד

 .סיגירסעכעמרו Ci:ישראלוכעכויוסיניהרעלשעמדוישראלנמיישראלחכיועfכ"בסחוסןכמנכימנמרס\יס:רס . ח.(דףקזן!:'ןא
גכור)(סיידכמיכוכוסמגכוגחקכועלעמדושלאכוכניםעובדיזוהתמזפסקהח)כמפורמככיסוכוככוכקסונבוכרמרמוכר : ס:!ב
כמוס'(כומטנן:מ,וווכוסרעימייפס ;.cחפורקריכמופרוכתכרסוחסןכיוו'ייכ ~

וס Ciנכסייגר jזוסנכהדפסקסגנכיךגריס :(מהו)זוהתמופסקהא 7סיניהר ' 00דמיימידפחסכיררסכוכיעמ Ciוכגרן.נאוניםחדושי
[עינכזנייסוסרר):סייכמךמיכסוךמע/ג'אבכבודהיכועדאר"אאתנשאלועיב]*)ככנדףמממפעסגכיכמיכמכוךרנכמעוכךמ .ר(חfיהזמ~עכ"ח

נככורסמרסגוכס .ומסfוכגכוךסיגועשהמהורואצאולהםאמרוסfוסגחפריןוסכימכגינכיןפס f' Ciוכדסדככ~מי :C "ןכ :C "כ
עוכרעסססה :,ומסמככככורנסוסרבזודמא jבאשקלולאביואחדכוכביםעובדוכמנכיערכיסוסדרוככומיסfוככיכהיכ ::;~ר 5 מ~~(ע.י~

 :גועגוו~ Sסוכרמג Ci 'כו"ס •ככוכיסלאפודאבניםממנובקשואחתפעםשומנתינהכ~וגררוםויר"רגחיג"יסחנכטמ,ס.ןסמןכן'נחרכיס
ריכררכומיס Ciס •כר Ciרנומבששיםרסכועומרפ'pוי~ימכוכיוכיrומויקחוכיוןמכריחמוקמס

 .כיעררלא :ריווכנו 1כיח 1רוכ'סיררבואבשמוניםמנתיכהנארבשכררבואבס'גינכ)ככסורכמעיר Ciודגמיכךיגון C '(דף ~:~~~~ ~:~רגימ~~
ספסיקסססאכני :מסכהוו Sכסק'אביושלמראשותיוחתתמונחותמפוחתתוהיווסחכרסור//מקרח )*נכרכיסךכססוחכבי!כין :Cכמן(כי:י
גדגחיכסססוfוככיגחיכנכרנח •סעכיוואבניוהאהעניוהפסיקשהםאבניציערוולאדפ/חססומרקמיערכיססדרוחככיזכ;";כמדמ,:יר

מ t 1'"מ tזיכי:יןרןמממ Dגר רנמןוומג;מכוחסמכוסףכוככ~וסיפאקתניועודערביהרהררכתיבמלואיםמיכ ...ומרומסמגסמקוחרגמיכויקס;ייפי :Iככ{חזכח
 :וfכיקrווקמיו~מסעכיןיפ..סיקועורוחנעדרואדומהפרחלונולדהארחתלשנחבכ~מבו,'"ן ג:.~]סכi~~ס:רסופוגכס'וחנכי ~~ i1 ~~~~ 'ן':~ב~

... /~"'"" I ערניכסווסררכמיגנכגומיסומנכיוהאל
;~~fרח~;ו E ~ ; ~ :' 5 (* ") ס)כ •יעיי :ו(יהסרוקנכייח)כנמיכממאנייודעלהםאמרואצישראלחכמינכנסוערביה

סכמסשלנה :כר//מדססיחעכסמ,מכישבעולםמסווכלמכםמבקשאבישאםבכםמהרשאיןןימן"י;כןfוכזי!
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והרת.וסוהi:י:ננכיססורi:ייגסופ~יו·~ושiכילהדדיבהדילכולחולהו )סשחיiכררבאדכריבכרכיסנככיקרמרi:ימיכנוכ'פירופמ

.ערמםפ:כi:יכרויותרתכi:יוכ'י:ג Ciרזרמ'יייןי /נמייגסיוהרספריסדכרירi:ייינורוריס
רירזוכיס P]:כי tt1גקוריומייגר'דגנדחאשירב •ליהושתיאצבעותיההמלאליהנכסמיגוi:tסיכפיר i!:i:ירימור~נ t:iועיקר
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כיניממר~וכיפי'יווכגסיקומ~ורכוזאאייתיטייעאההואדאוולעדאיתסאיו)ולאהנילכלעבדיאנא
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הכותב'
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 ,יעקבעייו
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נניוניןרפםיסנכסומ ~ r ~כני ~~מ , : ' Sרונייחדטיס .חיווי :חרסגכי

מור~ונרנרייומרוסרפיסנדנרי~ר r ~הדבראיול IIאסייןדודיךטוביסכיא"לדודיך:תור 'עמ~סוכטמ,ו .כ~דיירן..,וורו
מסוסקרממ~מיפ"כי:ירכ~כיכוו/ומסנילריחעליו[מלמד](מוכיח)חבירושחריכורודיס.:וכריכמיסמ,מספוריו . \~כ

חבוקמחייסוננכמכרןמרסמ,ריסיס Iומרס'נכ'קר •סיינה :סורפיסרכ'י
ןכנכסנככננננונ t1יכרסנמוכןבפהוהיו :רגרסרביםשמביךגרונחרנננינו .סiנlכוחיושחוקסכגחכ:

נרסrוכפי ~ rכנכורנרקרקיסמורס rסנאמרחדריאבימאי •הדריאביוחרםעיאלברףכ~סיכ.גוכסכואל"יכוסיסן:וחסוקיסס
רסייכי'יקרמכ:ימ,סיכקועככמ/\נגכייני~שלרחפשמואלאמריחודהרב •חרסס:נזרהכוכ~קסוrומרקרקfוכ

רכחחמגיכחינכממידקרמפפןכיסמרמעאמרדימירבאתאכי •קירסאדריאנופמפקפקיו, Jואיסבכיכ~:עכר\ rנמקרוכ
רריט'~וסנכררכירמפננעו\:ןריככי I Iללילכרמפרפןכנכ"~מפיפיו,מ,ו .כס
ונוןוכייןרוריווכיס pגיקרמכסמ,כ''יעבדהםמעראדםעבדהאשתחחהבתוסחוסכרכימןכיןכסנסוןמקפפקיןיכ rומ

רחוק,ו Iרספירסגסמחרחררסס Jכרררסייציחיוריבגולפילחמראליהררמאובטעהככפקפקגככופוריי/ןוז Iוכנענפספסו
כסוומוגר rכסוורוריןסטמניס rכודרובחםפילהוומתברולחמרייהוח)להו .ןכנכמממנכולאוככינחיס:מחתכווןכנ
ססויס tiונקכסגר rכגוגמרסמנקכס :ושתולחותרודמטוהיכאוכלבחדייהוסנירמרכממ,גמעכיו:דילמארו rנכמ'י
סיפי~טוכיסמכיו tiכרימרוכ"חינס •כו'אורלדברהשיאופים~אע'אלהדףבזכ rומזכוכיכיסכריכוכמונעממ~ומכי~.
 tiכפיר\כמהויי/כ Iסמ:יבוובככוכו;ורקרמ • ,א ,....רמכתמןכעמממנג\רכמר~הממכככס

נככקרמכסמ,כו rפרמכורמסיסןן,כימייןדודיךטוביםכיא)(שיומאירבכןקמ,נככממרסבריוככ,מיניסכריכי
רסגחכננהנ'ןגריס rסנחיסוייססכססלפביישראלכבמתאמרהאארמרימירבאתא

מרחורייתחרמ,סירוייןמיסורו::יומשבאסאיתורהשלמייבהיורת l[דודיך(דודים)דבריעליערבים/ע Iרבש/ה Iהקב
רמ,נוונכינ::יחכגוחיסורכ::ינמסומסורמרישיהאמי]ברר"ש[ואיתימאפזיבושמעוורביאמררשייליהכ)קראהאי

ומיסויכסנמסומוהיררככורס rגמכמללל
בסכמסומומרמררנכורקמ,רגכמימו tiשפתיךחשוקב)אחיישמעא "א.פיהומנשיקותישקני(שם)יהקאמרדקרא

ןכעסכוככסיכמממוכרנרפסטימוס r \אבא]ברשמואלרב[ואיתימאעולאאמר •מ"ט •להשיבתבחלואלבזוזו
וכפ'ר::י rכניק rכסמסיסכו rמורננוס r:ינ •דעולאמשום •ליהאמרהלאואמאי •בהספקפקיוואיוהיאחדשהגזרה
קורממהסס'מןסמכוגחיכמסרסרריושתאירחיתרירסעדסעמא 'מיגלולאבמערבאגזירהגזרוכיעולאדאמר

רריןמוסמקרמגפירוריסמכסוורורין :בהלזלזוליואתיליהסביראדלאאיבישאיכאדלמא
רקרמיס Pס Dומ"כ'ימוסיחכפיננגסוןרר

כו'ירנרמ,ו\מ"כרודיסמכס\ודוריוטוביסשמניךלריחא)(שיהמ"דחםדאדרבבריהנחמזרבדרשעיבשםבח
ע~יומ~מרררנכובנזר'יחני\:ירי tiלמה

מייןיותר'יומ tiרייןכיןכוכיסקרמיקמונרסררמןסכמ,סוככינ~חגכוrו rנו'יומסמסויחכפירריןניסקיינ Uססמורמ rננרמיירי Iוכוטמכיןכייח
מכסוןר::ייינוסמקרמכפירושרקרחפסטיסתכמורחקממרספירוגבjןמווג'יוהרוערגיסטוכיססמןנזרתססומ!:;;כככיןכרימגון'יחור'ימןמסורם::יומ

הכותב
מחלוקתחיחילאקיריןשאכיכמיכתיבחיחגיכספוירס.שנכללפילזכרזכרכןיכיןאשרכן Iיכ'למדיכחאימערכאימליתכיןכהרכחהידםשישכמדרירס. IIכס

כמידייאככחחיאחפירישעיקואמכםחטיעחהיהלכדייהיאמלחבאיתהלחכמיםכפקיחיחנכפריםמחריקתחיחהתיכיתנחליף(אפילי]יחלאבפתל,
שלאעלאלאקיויזשאניכמיאמווזכוטעחלא'ייאגדרכיהלאזח l/ושפיושכפריםב'לקישרישאמרכופויםכמככתששניכוכמוחויבאחרללכחיחיצרכי
קראיהכיומשיםעלדעלישכשתאנטעיתקיואכשחיחל,ואכבלמדיהשביחיז vמכתובמצאיכאחוחיא]נוכפו:אטוטיוספרמי~וזכפוכע!רהנמצאו
ימוהלאנכאןישרמיחמחטועחחיהחמלמרדאםומיחח'מלאכתעושחדיד •אחדוכטלושביםיקיימיק.דםאלחימעיכהכתובמצאווכשניםקדםאלחי
כמונטעיתיאמרשאסאקרייחהיכילמלמדדידשאלזחיעלידיעתי ' IIכאת!ישלתכתינמצאייכשכיסישראלנביזאטיסיתאחוישכחובמצאוכאחד
יאסראםאכלתלמירשגגתשיגגחיאבימאימהלייעשהלאייאבשאסריכי'].היאעשראחדכתיבמצאיאחד[באחרינטלישכיםיק"מיישראלנביכזגרי

 :רמיחח'מלאכחעשחאזכתקיכוביןטועחשחיחפירישךלפיאפי'ידייאבדרביח[חחיא]ןויקשחלאומזגתח
יעקבעייו

c מI כי"מו;חקיןt:!דרוגן'ןמ"דמףחדC דריקI C כמדרסC "גוC וסננקנס;~ון!::בומכונררייגיעירו,יןרייסומ!::כחי;וקחןj::בע;פקפק{גז ;מר:!';ממרסיI ירס
וסמדרננוס Cחדירס Iנגו;;פקפק"יוומ,ככ!רוו C ;כומ eכסרריגומ:מ,כחד::ס!:ססמסיני!:נימכסר'מרוריןוכוניס;כקכיסממרורfו; C '::סגנסמזכר;:וןמממס
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יוסףעץ
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כפיג q ,וכוסקככrכמ'יוIכפחfכ Iככוסומפסמהיחטאהמשיחהנהואם(שם)ת//לגקובוג:יכ-י'Iכי;מסולתא :ס] Iיכעו~

כירןיסוסוכמפמגןגכסמ'/כוטו Ciפומ,וגמ tiמהעפספח tiגפיסוגחכסריס
ורן 5כוכ"~כנכקוסכפסיגסיוררומהסמראמר •לכשיחטאכאואףלכשיחטאלהלן .~וכפג'ןממומתעה :גווככחנכמקייס

t:i ררגןגןt:i כגכמפסגיסכt:i מאשכחןאיןארמיתיתימהיכאנזרהגזרהיכולכיספורסיסr ומףגריהיןt:i רJ/l ~כ'גופי'j סיסנכסיר
מרכומ t:iכ~נכ~ורן 5כס t:iירר t:iר t:iמפארץבכיתצרעתנגעונתתי )י'(שםדכתיבוסגגרכפון 5[כעיג'ןוגמןככ Iסמרכ

כרכימכ,ימ Ciג::ייסס,מגיסקיסרככימעליהםבאיסשנגעיסלהסהיאבשורהאחוזתכםסגכונכרממרכגכרגורומס]כררוסנכמסגן
כויכ tiוסיררוכח IIמירן Sכ t:iרע Iע t:iסי Iאר//ילאואונפיולנגעיפרטאורטר//שר//ידברירממוסריחסזמןוגנכסוכמנימוכימיכו
ריס Iחנמ Iג t:iעככהככיסנןסיסכפסןסנספגסיורעחrכר][ככרוו) I(מרחטגג

יוכןכמוככפמכססומ,ןכיבסססנגומריס :אםכתיבהלכךהיאגזרהאימא/נ Iהבשורהעוגס t:iכוכוגנררגסרס t:iומ'סספיכס
ורן 5כסס ניי:\t:iכגספיג::ייורריןומיןמשוםלוחלהפרטיטחאנישאאשרד l/תשםדפון 5גגרמ::י t:iפגכנכיססגזיגעיס Ciכמזור

יסגי jגגככמנכוסמ,ןעכימככ'רפנססרבאמרנמשיאותואידחידחלהסזווככרג tiכוגררוסגרמס tiוגכפנכיס
,מרווrכ'גוכפיגסיורריסיריס tiגכגנכסנכמסגן(וסג:גרנופן 5נ ][גועיניווגמן

כיסספיגסנפרקגמ'tומגומרסיממגכשנאמרשנצטרעלנשיאפרטחמאבראבדימייריחסוכרריסהפסן[וספסיגס{רריס)
יס-פיגסיירריכקרחוח AIינס Iסיורךימותויוםעדמצורעויהיהמלךאתה'וינגעטו)(מיביככיסרססIכפיגססגספכסחrכר]סכיררו Sכ

כמורן/ס Iועסעסכיסגכמטורפמססיחהחפשיתבביתמדקאמרהחפשיתבכיתוישבונמכמניסרססכורססומסכוגכממר
ננככימכרנןממרסמכססרכריספ/ Iיע/ב Iדרהאכי(אין) •הוהעבדהשתאדעדמכללממגכ~י"מגרןמrכרכירןנכ::ופג::י
יסכגככינספיגממנו rמ~ווגכ tiי::ווור'לכיין r' tiכגנכסגןגכל l/א :סספגין
רוקיס 5סעסכ::יירגגrכרגו 5~ו tiגכרסבכומהוהר"גבהדיבספינתאיאזקאהוויהושעורביכיכ t:iככסrכור::י •כספיגס',ררומחס

יסג~רריןז l/עכמסגמ/ג Iנרסממריגמוסולתאו]פיתא [(נמי)הוהיהושערביכהדיפיתאכספיג~כיררכריןממסגכומרוגומין rמ
רחככיי'rכגגיסכייסוסעכר'ממגוויומרא//ליהושערדביאוסלתאממךדר'גפיתאשלםנכורן

מיסוימסגסמחעגיוטממרו ]מ(כנחיגסא'/לכובב Iדאייתית(נמי)וסלתאאהאיכוליעכובא[לו](ךל)דהויידעתהוהמי
יוגרמוםמריעג,וממרוסע/כ'רוקיס Sמגככוללל

מגממסי)ו tiסממסויר//גרכסריימנכראותנוויתעההיעשמאאמרתיהספניןאתומתעהשנהשבעיםהשעויש
;גוגמ"סכrכסגקרממ tiמס 5נגכ~מורסשניעלתמהעליתמהשאתהעד/ל Iאלפסינהיורדואתהבידךישכךוכל/ל Iא

 tiסגפ "כir:יימסמירסגינכממי , 00כתלמירים
כייגוחעמוסיוגיסמורססימ t:iספמגכגכוסףרנרעמוסיסגכ tiיסורר'ינכורמגגסמורסח,ממכפיעמססכסרמכמוכממייגספעיר'יוסומס:רגrכסגמו

כיח rוממקופומנמסכסמגוגסככינחחרימחגמיiרגןגכייס Sממוטחרמיס '''עגכויס:רקרמסיקמיגוסססיגמגמיגיסגגכרומימסיס.מrכרומrכ,מוח
רכירסכיעונר)וכססומ '''רכגויגו Sסמגמומרסטגגפסו "כrרומ!'ון rומגמסכעססמיהסויס '''כג~כמור:ר,וסקרמסס:רומסנורמסמספרוrככנכמ
i:יסגינ::ימימסrכ 5כ,יגוכ ~,~כמ ti::ומורסנמ,נכמסויכוrככוכס tiסג/ג Iררר'/גפיממישלםומנכר . ' l/רכמומגוכrכגנכומסרניככמ 1רר'ר tiומפfנזווגמ

fו;:ויוככ,גכיוכנמכןרמיחירגכמסוזכמירג";ו'ומרר"'רנסריוכוכהמ וti ~fח,מומנפמרrכס 5וכגגכמססכיiוl.וגrכמו 5גכ jכסמיר"ג jר Sסוכוגכסיורוכמ
גין tiגכ'סוג:ריו tiמדסנכנןמrכרגוכככ f/רווג'גס t:iכע'גכוכ::ימrכרגוכככ Hומrכגמומסמררםס.יסכזומגס Jגכמ~כrכfכמזוס tiעדסימוככ,טח Iכוכנמ
ג t:iזסגוככיריגכגסממכוסגככמןגכמrויiוl.גכומסססרכס tiורמפ P~מג~יגססנגומניסוכגיס tiסססספיוכמגמסוסמעסעגסוסומרוק 5וי"'מ

ממוגiרכועגומ Iכורקומיפמיומrכגמוממר t:iכגסכויגוממימסכגכrכנמהיג l/ועסזסכרורכוס tiומסמומגוגהעוחיעכססממוממרהיסגיןםנגכין
מטiרוסגסמגחי rנו ,/ Iרחגמייסיס,ו Iרגימיזררבגמ t:iטיטוסכפגייריסגיסfומיכ 5כסכןססיסכנכומרסייוגכספיכסוגככימ Jכיךיסrכגמ~ jגגכר"גימ"כ
יכ tiוסכקיכן tiיrככיחמכיסוקטכיגןכררקוןיסקכיגונממ 5סקכ,גוכ l/ר::וכונוןמrכורrכגנכיסיכ tiמ ]ג[קיו rסג'כפ'כמ, rכן '/ר'גככנסממרו ti J:גרררמרזור 5מ
סרכיגדממריגןסגכוחסומ tiסכספיג rמיררגוכמוגכרייןקייס::יניחפסיסנכן rככ Uגס::ויוכ l/ר י:: t:iניכ jכ ti'tiהכמיייססגיגככזומ::וווג'גכריסוסגכרכיכו

גככוימגכפ"גכסכמ~rכגמתססימוגוןכיסיסטסיןגמסכסעריורגכיס tiמכוהכמיריסכ'גככוממרורריס tiסממויריכ"rכוגכריס tAימןסי:רגורגרמנןיוrכגן
ויו:רררמטווממעסרווכ:ר rכככi:יססיסקייססכסמק"מו rטככנכסוכעומפכססמיןועמסוfומרנחכככ:רןרוסגיס Iמחיג Sגסיגיכיסו Iסיגמס rוגנטחכספיגס

הנרתב
על,יוהקשהכי/)כ'יריש(חכמה)כךכלהמאמר(על '//להכ'אוביש//זהוודיימ

יאוכ"יעייהיאעש'יסיכאיחכ'ססאוכליאטול,נה'ראולאי /Iוז
 .'שכךכללוכרישהל,ססתכראהכ'אלאלראיי,"לסוכ'נה ' mננס'עש'י'ס

שאתהיערא//ללסובינה'וררואהתוקורות'וה'םכמוצאות'ויעהוותכ//ככ'רר
תלמ'י'סשניעלתסהי,םל,יישלאי,זר"חכסת'י,היע'להשלאעלתמה
להסיאיויוכלוכילסכחסםתוסיכשכ'ססוכ'וכללשעישיייע'וכיכשהשיש

יעקבעירן
גגרוכמכרמ,ממ:יו:יעב'ג:ע י:'ר'כ' •(ספיב:י'וררומrו:יג'רן :!'כי:יכלמקרו:גימממוכ(כומ C ' 0 ( (יב'מונמימ eבfוס'מ Cבגניכrו'נר(מוכמ .נxי!:ימכככומסתיל

וכוי '(עrומ:י כ-זוf:!ערע CI>I' Iרג:fומרןזסfוrו:י::םממ'ב'כרנ'rורכוrו('מחןןכ"מרףכסומ"כ cמ Iינןוי!:מוו'fוג(וכזכrו'נ(מןכמקיונ'וrור(גרrוע(וגניגוחס Cו
נח'רו!:' :!"מכמרסס :Itמ(':יבוחמןסרוסיסמע!:יומקנ(סנע(סיסע Cיסור' C(פיס"בומס('מ'פס'נרמנגזזו'מממ 5 '(מכמקד!: J מ:!ענודסעמ Cנ(מ Cמףנ"ןמןסרוח cמ

ןכס!: וf\חגסע:יסoע(כ''רס 5 'עמ Cנע('ס'נזור(מ(חובסןמ Cוסיןס' 5סכ(כי 'מ''ר'עrוומכריחב:י(ח(מרסחכסיסמrומכנח'רסרוחגגו'],מ C (מ!:ר(מ'רהביjן{ארס
מ IPמר\ג Cכחח I>Iוס Sונסמנסגרחמ'ורfוינ1יכיכסמרוסחו ::rכסנ'חחנורנוכ' •נ rמחוגוככגס'מ!:וננחקחנורנחור!:עריק Sיחינומריס mעכיfוויר Cע

סדfכסנחירמענמוו:נ'סנגםחו:סכמחמ'בוס rנ'נ cג(חממבס:<פרןכזייגרפןכומ(סיבס'ורעסגריחrוסחiכרנס ::r'קרח ס:::גנכנסגחס Sגמ:םריח S:<מונורחסברו(rו 1(גס'נות rומ
rומירונרוeמ'כיר'סוfווכי Sור ' Cכפממ'זככס' ':!סכר"כמם",רח::וסכנ'ח'םםיס(עררנfוו(י Sגרמי Sנענוןכ cנכחוחמי!חוכ'סרגמסיוחכעררנfומ,םכחוחמ'ןמו('סמרוגכי

ומזרווגן'סכסןסמנימוממרו'חונמ Cענ'ונזרסמסיס Cוiכ'גז'רמ!:מע'חןכמ'מ Cכר cח:<כןJיגו! Cמננסיק!:(מספוסןח .נכי 5ע(ס ' ilו::גכגר!:כממי(מחןרי,. rועכ' '('ענככרסfו(סבס'בו
 :מחרכחמ!:וסנוfו ( rמסמ(מ'מנררמס'נfונמע!:'ומוכרחג:יסfוfוךעמ'ןח'סקמס'כמגנונכרחיתימס'כfוגזר:יגומר

יגחיה)(עי"

כלוםארצו

]fסהרש"א ]ו
 Iוכינ"וי'ח

בנח'נ;:יאסריגו

 : )וf"עס'(יף
 PבIכרשםנ](

רcו'ו Pג'('ו Pוהבי
 : )fו"נכן,ן
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; S ויJ מr :כסור"גדעחו·נתןו'ומti נרמינסti גדיti מי::יוp ממוח::יפרכסיוti ררסti מהס(גסגוריס):[כמדומין]כססיהוtiti כמגיררוחi כגס.הו] ti כמ
,מו •:אשררכיסבכוכגככיומוןככ tiכפיכמךס][כוסימבככךומררומ ti י:: ti •כגס]ן pוכמגי:ענרות::ינךוכ::ימןכורחיס::יייiכס tiון tiרמ Pיחוג tiככמתס

בכגכומר:צריךגפוףככו t:iיו t:i"רני::יךיוןכומ ti ם",כםננתוקרגןומגיח ti"רניגפוףככוסמיןס::י,,כןגכומרכממי::י •מ::יךיוןככומרחת::י:צריךרי t:iמ
r גככמרניםכו'םם::יומסגגמומרגיסגככמסךוכו·כהמי::יג;ומרr וחודווכr כרtiP גכךכורי::י·דגמ,כןךםכיקרח::יגמוכ::י:שאניP יגכדמיגוחסגכti יגסןחסרחכ::

ימ tiגר tiמגחיכו::יגמ tiגפמסיח ti::ימ '.

כייקיס· ti 'אשרמטמב;:::ירורמטריורמיגרךגדאבזירחבזר'ביבשה ][לךשישתלמיךיםו::יחורנן::יספיג::יירירמחסרוו;סס::יומ
מטריוו tiכיחעמגטיממפר tiרררמייריטיפ~!(כללשערשיורעיזחסמאאלעזרורו::יימר::י rגינכחגמחוע;ךורןסכיכוו;מ

 t:iיר tiמ t:iךרריךרו-; י:: t:iךר::ימיגמיגקעל :.c '''ככמוהגןםיגחסגכרגו'::ייהכרןמכפגיו
סמניגכגךיקיסחםרי::יסון tiכגךיקיסחםהם 7יאיובים]ישטפוח[כמהשבים)·גרח::יכרווכגךיקיס:אשריהםfומו

 rנגכו::י"נעו;:ו"כ t:iגכי' t:i::יר ו:; t:iגמגכמכי;:וסיב! tלהו'[רעתו](עיניו)נת!ללבושובגדלאכולוגוויםמםרגךיקיסנכיח tiכרימרגהיכ
כעו::י"ככר::יכרטעיס סי::; :tי tiמגכ tiרמחזרבאורלאלהםשלחליבשהכשעלהבראש tiו';מגהכיג;:ו tiכסיפי;:ועיס tiרונכי
ויגמו •נאוי :ס rסכנכוכסוככריקיסאתםכמדומיזלחםאמרובארלחםישלחגמו. tiו' tiורר'רי tiממכטוןמטררריטוגו'

כ::יסמוינכנכ tiרמ t:iרמכמיגכמד:גסמאביעבריתע"נ][שםלכםבותזאביששרררתויגנכושי tiכפר "/ tiרטרקדקזוסיטוי
 rנגכו;:ו"ןכוכוממכיססמגינכ t:iכרסנכיס

כבכו;:ו"גכגךיקיסטוגוממגינכ t:iגררו :הוהלעםעבדתהיההייםאםלאכזראליווידברויכ)(מיאשנאמרלכםנותן
כס tiומגךגiכיגעיס tiכר;:וימררנכ::ישהנשיאהדוראשריוכאיבוייחנןרבואאמריחטאנשיאאשר(ןיקראד)תו'ושםח

מ,(מיה:צדיקיםונו']פגיומככסכומיוקרבומניא[שלו]נשיאאם(ומה)שגגתועלקרב![מביא](יניא)שלו
[נכי •כסוסגינכי ',,;כגמרי[חג;ו]כ::יו)[אתה]צריך~רבז I "מביאשגגתועלאםרמהההדיוטלומר[אתח]צריךשגגתועל

כססרנכגכוסגכונכרכ::יס]::יומסגמויל
כסס ti'tiעוכמוהגי tiחגוכין tiככריקיסדבתיבמעתחאא[דרבח](דרבא)כריה[רבא](רנה)להתמקיףמזדרבורוומ

רגמממר:אלאוכעו;:ו"כ rכגכו::י"עוג::י[בןירבעםרנביהואדאשרינמיהכיישלםהקדשמוחטאר tא'ואתה)(שם
 י:: t:iגנכגכמכיסס'מנינכ ti::יגריקיסרי'יס tiמראשרינמיהכיישראלאתהtפחיאואשרחטאאשדיד)אי(מ[ביה]דכתיבנבט]

כס tiומ[גרגזויכ ~ r י::גגכוכס ti~רסנכיס :בריבוריהקראדשני]הנא[שאנימדשני)(אלאהואהרור
כסס ti'tiגרמ~וכנכ) r(כעו'י"וגמיו] tiכנע'~האשרהבלישח)(קהלתמ"דנחםדא](יצחק)רבכרבחמזרבררששםן

מגינכ I:iכרסנכיסכ::יס Iמו rנגכו::י'/טוניrו
 l1מםוכ iריקיס 5'יגמנכט::י rננכו'י"מכי::יסונוןהרשעיםככזעשהאליהםמגיעאשרצדיקיםישאשרהארץער
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'ירגרrככסמיוזררוחסכניבכרמ Sבטסיסכסס tiגיחסם Iרבכ'ונרחסגכג";גו'~ביחtימןכסנססיrכסנחיגככחבנסבימ::ימןכסונמ::ייו tiנפימfנמ~ומפי'ס 5הכי

וכפייחככמ::י(ויבמכמ::יממ::יכוינמוכמ::יוברזוכממוסרס::ימו"כ::ייכזרקייכימסוביבק::ימס Iסנונכס Sטמכמרנמ::יכ י::נ~ויממרבס::יר tiגוכ"בח::י;
קמ,נכ" t:iכטכמרנככו"ריבמוrכ"מוסןנכרברי t:iגפר mנרגן"fכמ"ומגנכי"כימ"מןרכ::יניrוגייו;סמ\יעביי"מקיי;מכפ"פרנמוכיג\רב l/מבכרמככרו"
רבק\יטר"בבכ"מ , l/פרטבנוירמככנככימ::ינ"ניסר"יוגיוןמקריכסנכ"כמווככי"וכהנכרגמי"מביחנכןמוכרוחכקייסגריכככו::יי t:iטע 1נכ 5עמככ"יrכבככ
מנכבירסוכrכ::ינימקfוהא tilווכ'וק"כ,וכ::י Sבכ ( (1רקמ,רינכ~רווכיfו'יו\ירכמרזווקו'יימבכג/ן;וגוןוס Sמ;טוסוכמפזוה! tiע;כבמ::יו I(בעכממיו tiכfו"ימכ
ומ 5מ'ובפרקונו'רגכונכרמגכובנכקכ Iגכסמרגרפןנןמר Ciסגוןסי)ורנכסעיס tiרטכגכובמןכל Ciומ" •ר Iפ'יבנזירס 5הנימכומפרקגrנוסן'עייןס'
חכ::ייחמננבrככמסרבכ"וטסס Iכרמרגרטסופירט',וגי'זרסמחבסרטריחיכחרעסמחייג.חfכגחיגכ"וטסכיCלמרכרדכמfונגבןנטגמחמסיקס Sהכי

ם:ייסנמיו::ייינו tiע"כ Iנככ'ווכ'ממרסוסמור::יכו tiז l/גככטסזוכוגכי tiגמחiכי י:: Iכ::ירבמכ,::יייפיסרחיחיגחרבכ::יומחיכע"חפירט"ירנוירובפ"רגכג'<ו
ס l/סעטרמסביגכיןמימומרןבפרקפירסו"מוסןינכי"ו t:iכזוומגפירפ"יחוג::יוfו tiונוןיטפגכונחיר 'י';מגרגמיבז l/עבפסמח"גמטזככעפ"י::יו"בככבכובר
כבןרעכרוכסמע י::י,,' t:iומ,ןגןע; , l/רס-ייו"ירורמפ""ומפסרוכן,בכ"וססוסמ,ו(ע"וםוגנמספ l/ומבכפ"פמכמ rע"ססמוגיריןרכממסוס::יייכו
ב l/נכסבסגיכטוכ"במכסמ"כמ t:iשמתוךס) t:i ( :ורו"קייסוניוממכיוכהווגןמטוכבכוכמ , 1I י't:iפככרויכבןםקייסכפרםזמקי l/בעמבכ ,ן'פי::ויי 5ע;

כקפזוכטמסכמ t:iבמיי'יסנכוסקמיירירסהס ; l/יינכימסכמכוונזו;סמ"סכמכוככו"::יבכיסקבבככמממוכרינו::ימח l/ימננזיר::יiרוסןיגמבו ,/ס
נחסר::ייכחהריסכקפחככחורססגחרמייiכיססיחמי::יחרוגrניןבכמס::ימוסןגiכבונ l/וכסנ l/עגטסכוכקנומסיי"כסמסטנחטבכוסקוס"קכחרחיס

ס tiנוכקנומגמונ' Iוסונוןיטרחכבנןמפנןמומכייגרונוןככקוירfו tilגוכ'עכמוייחממפנייקרמכ tiיממכק;;כמכח::יוfו Ciכ f/וייטרחכנק;;נסס
וסנוכסרויורעו t:iוכס tiנסבtכוגסססכוכקנימרקכסמ::יסכמקרברנמייכימ Ciר::ייירנכסמססכמממון tiר'ן(וג'(סמססכמטנכהוןבי::יויקממי m5כנכ
וגןטגרוכקפח ,,"ייקבמ,ן tiסנין(םס) : '"ודןפרקיוכ tiבזרירובו::יובכייןוכןענכוןכ t:iבגיכrככי/,בונוירענכון ( t:iבמיררת~)סס(:י::"םכקרבונמריבו iס,

יעקבעירן
 :וסןרןוני ו(':!וז'ח(ממגחרווסוג'ח .נכג~ו! ~:!כחורות :ג'גזףזנויל(ח'זוס'ניל 6ממנווסוג'חכ~כמו(חר,



מאמהרש//איארףחוריותשלישיפרקמשיחכחן שר/י'

ביו~:שהיה )tifונכ /~וי/פר'נו t:iרו Iבמ"בומרוכ',ו:ר S "~רבריקריסוגבכוגס~פסיק t:i Pנבום~ Dונגונכ NIו~\\ני~יןמ Iו i"t:iב Iיגח ,ן Iטבב WI(אלא
'יגמוכיס"חין"גוחו'יגןמוח Iכגר~גי'fו I'י[גן ,גוו'ז:iניסכ'וכ"נווכ Iרנוכז:i~וכומ Iוכגרוכ,ס'ס Iג'יננ"ז:riרווכוו: Iגכוגכמז:iגןנונ"ז:iח tIער
נג'יפרבכ'יר'יו Pויfוונו'וככןחרז:iיס ' Jונוכנג,~יfוחו 1ס Iנ tIג Hגנןכ I,גמוכfורו'י:רנרויו~ג~ןנ Iרגחוג iנג~ןייקרןכfו~גןכfוורfוןסננווםfכי~ Iובכר
 ~"גנןוגמיכ ',ב'~ויקיס '"טסב Iיני'ס Iק fIכנfכrכנג:ירפע:יוי"גןונו' :ורור)טמו; iגנורמוסןטענכךךומלב\ם' :סנכןגכ;רמטוק Sו Iר tiמ

מכןסכמו:ירןונו'נמ~כ,י\יייקיסס IIנננכrוכוקמכמ Iךמכמ Iך:ר ,מrוכוקמו[מפני
ו Iמרח iמכ iומ'ס Iמיטטכט\ירק r:רוfוח Iשמואתמשהויקח ) n(ויקרא"תנאיע"גיארףזברןנו Iוכנו",מממלכתו :ר:וlp rמנען

מוגנNבןרק:ין~כמ~מחו Iוי:יויקיסהמשכז[את]וימשחהמשחהגמרס ס~'ון."מרו~ Iוכז:iוכנכיטרמכ,
ו'יכפןוק/ק' ]"גנן'יי'יוי'י'יקיסל,כעיגכ[ולא :כנני,יר,ם'יז:iיכורים
ז:iכוכחכקותווככפיםכוכ'י,ממכ II'יכדכfוהמשחהשrמאומריהודהר'בואשרכ[ואת]בכfוfויפכו ,וככוכח'ככני'יוכ,ריח"כגfו

מר ti ,~ו Iמרונסכוכ~"פכימ!'כמגfו~ו Iמרכוכובעשונסיםבמהכמדברמשהשעשחרמג]: :tביכוס Ptlכונכןמ I ~יח:ר:ירוחש Pנכ
i:יגמכדמנכריינככוס Iגרוכו Iט:ררורככןלוגיוי"באלאהיולאחהלותסופוועךמחהלות:רוi:יכמ i"pנוrו pנככמחi:י'ומן :ltמ iטעי

מקמןווכרי rמככן '"'ירפין\יחוגכק"בולעיובעירריווכמהבולעת mיוכזבהראחמנכIנפחוrכ 'חי:Iiרחטיןרמלך : ] iכ'
:יורס Iכנמן:ינכ"כג~ומ!'כנ Iוסכ!'כטן Iקטכייווכלחמ:ז!כזבמשחוכושורףחץי-ררבמח כ'! Iנד"וככגןוה' :"גןנןוכגןונ Iרמ
~גיפויןכfוfווכfו''ינוכר'יוfוגן , /,רמינומחו':ואיןוכםיח'יעעוןרור

 'וכוועויוככגיווכיםכוכ'ים,מ,,,גוממנמשותוובהמלואיםימיו'כלובביוואהרזרמשום :וכםיrו'יעעוןרור Pנ' מוג,,,,,
ן Pנעפ"ס~י'יכי'י tlוכפורר~תסוי";בוגדולבחזואפילוומלביםגדוליסכחניס 'י'וP r~וכנםוכןננכנכו'ורס Iסכוכמכוקומו

~יי'מןכנרוככזרוםכ~ס:ר Iסוכמ:יככימ :משיחחטעווגרולכחזןכעכוין i 'מ(סרמכ Iנככגןכ Iכגכנן Iימנכר
זבפניי~למחנזבשחמחמפניתאדמואםזבלךבומלךומשחיואיןשםח]:נאפרסםוזממנו iמוטח'ן l וf[ח:ר) Iמט
מפגייהואחןואתעתליחמפנייחואשואתאורניהשלמחלקוות"ם"ן]:רמטזר:י:נס"ן)נרכמ~וןמ'כוכמ Iרג

'חיהקרשת rמ'זtןשנזןל)שזנןת(שנאמרלנא-לי~תידקייסשמןואותושניסשתיממנוגרילשהיה(אחיו)יהויקיס
יעקבבראחארבארמל ffמנמלךבןמלךמושחיןאיןמררתירסלוגיהוו.(*אמרבגימטריאגוהכסלדורותיליוה

ומגלולכםהיאירושהישראלבקרבכלהימיםואילו)[וכניו(חאוממלכתועלימיסיאריךלמעויז)(יוביסקראדאדנ
ברובובניוחואקראאמרפפארבאסרסוריתסלכותאלבניחךנעימלכאכלולאומשיחהאיכאמחלוקתבעיוכי

כחוב!גוולכח!ואפילו]משיחחבלאואפילוובניוהואביהקרינאבישראלששלוםבזמזירשאל
המשיחמאימבניותתחיווחכהוקרארמאמבגיותתחיוהמשיחוחכהז )ן(ו'רקאדכתיבי] ff[מנמשיחהטעוזגדוי
נמשחלאנמשיבןיחואאףתבא •גרורכהןחוילאלאואיגרולכהזהוימשיחהויאינמיג] ff[רכהרבביול ffקמ
רודביתמלכיקתביוהכימחרסאחסוריחואראשו!דמלךליחותיפוקאאחב)(בויורםשלמחלקותומפניאלא

טעו!זההואזהכימשחהוקוםטז)(ש'אקראראוטרבא]נאמרל ffמגמשותיזאיוישראל(בית)מלבימשוחיו
מחלוקתוומשוםיורםשלחמלוקתומפניאלאנמשחלאיהואאףמשיחח(וארם)[ארמ]רמטעווארדואיןמשיחח

ואת •רניאבאפרמסובאה"בוביא")באדפםומנאפפארביכראמר(המשחה)כשבזובמעולאחאב][כויורםשל
יהואחו . 'גגמ "סגע" )*

יעקבעייןף ffהרי
 'ר~ח"כ cמ:ועיקריןגן~קו CCס'זףגכריתו'זחמריכ Iחוכתו cרייסוזסכ.כיןכ~עיןעיקריןיכיכח 'וכרחכ C 'מככי{פיכזfומרינן ''' Cטר •חס Cמסנ!:מן(מעוכ!'רסכ :Iמחנקןחוומשים

ככס.ו"רו;;:זסיחגימיסננכממככתןןימריןקרחכמגון:ואיכרוגימ Pנו:סכמגוחררסתסיוסימחכי~תןמפניכוינמי('מחייי'מחכקותוכי cמכמס cכמ::חומ::ימפכירfומררכנניכ ~קו
גנניי:ווזסיגמככמחכוקויחיכחכיזמ"מככרימותו:סכחן כC 'rנר 6ומכוכמןקי!ריננקנכנני(

כ::מח~וקתומשים:וק"כחס :tמס (מ::נח :tנממוכ tו::כי'ומ,נןדדוניתמככותמ;;מסחיכ.::יייט r מ::כu (,מרמב C 'וסכיזניח:כחפיססונח '"ק~;כסו!רןרחכככסי :tמ,ככמכגיי :tנכ::ימ::ימ
ננזכננמ וf{::זמנניכס 'סרסק Cר'(חנמי"נר jנוג'"יינז:ויינותחנ::יסו Cנ.ו :Iינ.וורו cמ(מסרסיסכfונוחו t מ::יןמת Cמסכנחfגר cרנעיניכודס 'רנרפת-קק .~ח tמסןמ Cנמכןענרסוי

ייסףעץ
נונגיס.זו iJ'tiננוג"גניחז tiכרמ:;ונוז:;ו .ננו:;ו tiנינוטמונווגכדנמ:;ונ ו;:יו;: tiמס tiסנוסרמנודנר'ט:;ורינfויזסטנוזכסרמוזומנורזסכמ.נוטסננודנרגכטס rtiוס tiסונשמןז

כפקפקככומ,ןכ Yמזיינכזונו Hנו .:;ו'זוסגכס tiססררמזוכונו, tiס'פיגכנימףנוססמסנטנו!נגכססססיסננסןכגכסכזוזוסרכיכ:;ומכמזס'מנמס tiכגכיכfוסיסכמ
 ·חרדניסוסנונןימיב<כ'ןססגריזיחדכויס,טכנומנקיתימפגיח :זו) ff פ'(חמויסחי tiסב<רגכדר .סמנסי:;וטפב<גכניי iננוס 'י'קליסנוטססב<סמונכפ;'סרמ .זונויד

ס Sסיר .יפומננקתיבנייס,)וגזוינסגן .סס Iסיוקס Pפנוrרכרקזויגו::יס :חסר!)(קרב!מסrרריסס"קונויזומגכבובכויסיימרספגיכססיזוסמפרכונלגו
 ·מו::יrרסבב<ייכ)ובכיומתמירו!:סו)ומוגוכסוכססכ"ת כו)ר:!'כקוכיסיסכמו::רזס I 'כובי! כ"'וססי!סיןסונ!כוזויכ .כרבב<סו!:ניסמכחסיסכ)ותחלתו
בווכשהיה :מ) fl(קמסיrרסרין SI ,'רrת"ומ"כוירוססכמוממכוקזויסמגככו!סיןויתסמ! Iובו'יןקמומתסססגגרתיככקיrרתוכתrרכתמייויסקל)ו

 ·מכןחדו::יסוב'נמכגוסיססכסכ"בכןכיסוממוכוזויכ .סכיסנ'ונוננו ,פ"יסקניסנירוסנמי Iןכ'סי'דמנימ,סבמכינזו)וגסניסכמורזוכסליחסי)ו
גונוסניסביוניסימrר,בל,כיסייקיס)ו Sנמנונכרכג"סנוגמיכיקיס Iוניסכ)(טמיזוסנמונרכיגגכסרסניסמנמסיסנמונזומכ:;ומ,זו)ופ',ור Yנויקמנכ
סרfנלכייזוירסזסדמכזו .כיזסיסיסןג'סמןשנאמר :גכרנסנמדרניני tiסלנונמסיפ"זוס C:וק I . ב)/'כניונןכוי)וזסו"נ I •ניזסיסיס tiקרלמסrרזוסמן
 ,ככ)ונגכזוילוגניקייסיסיזיזסוי)ו pכנימפי'וסכומוסגיינסמנ)ו .מיכו"ייוינב<זויד)ורוזון tiכ:וקרמלס)ו' כ"'לסיססו)וונ tiזיכ')ומויםנסמרמס

וסנס{ב<וס"כ'וכ)וו"כ:כו'ינמוו"ינו ,{!:נממרמקוסככ tiפ"ככויק"רכולחית)ונ"יודנ"ומיר)וס I .וסמורסב<יורןיססננב<וססי p'יוסמתחנסוסfונווכנקמ!
 ,ינס 'fנורריניזסוסיסקדסמסמזוסמ!סנחימ,ת)ו 'י'דףו"רימוזו'ינ"נגת"נו::נממרנ USוכמדוםסס p"Pti ,{מומר{כיחנ{ב<כ"נ'מקרמוחנוסרכסנס

מויק*רמבנמנמן'מסמעונ! .ררתיגס Iנלמלנזויכנב<"נקייסו::וגכידנמורסרימ" Pסססיו ,כונע'ןב<יקרי!יכמה :סנ"נניריםנמי Iכזו"כוכ)ו"סי!זיזומ! Cו
 'נלוריתיגסנתמגננמייזוידכfוכ"כקמ Pפ'כמדכרפר Pומספרי "ופרססכ"פנקי! tlכ'יו·סוממוסןככע)ונסדנרנקרכיוסירכיוכסכוריתוזווננמרחמגין'

נ'כב<סגזוכזויגווניכב<רנסקייספ:;ויממסמב<נמיכמדר)ונילממנזונ"לוכמסמגכמסס//ב< I .יכנגכרסונ)ועניס! jסו::מוגו::יכיף .סמיסיכנגכו tiנדיכמיססגכיקוין
לסמןלמחרפי' ,גו'סימיריססוכניו:הואנו'וזfויניניטנממומקוסגנ ti)ו({דיוכפ"קנליניף .נומ,סמסימיזיגנונניויאהרן :יסידסרכיניסססיכ

מסמוכתננניססי)וס Cיררימ//גנכ;'יכונס .rססגוזוןססו)ור"נובגיונמנזוסר)ונמסמזיגוזויננויוכימסיrרס tiו)וזוק'יכוסמזוימנ)וימיסכגכזו tiמרויfו((
 ·מכגייזומזויוסמסיrרוח:חן : »ו)"ק(סככיסנגנליסומסו!סמגומסיrוזו !מ tiנפופסנגrונמ tiפ"מגכ .:ומלכים »ו)'/ק(ידסמתכסיכמנמכסס

חמווס r,נ .מנניותחמיומסר !::~סור ,r.fסילילסי'יימרסיח C::וככדמנתמסמ!נקמסגס!לוק Sדגמ! tiלממגיו!כוניו' jכמסררקככסימ'יסמטמס

 •ריינעב~לז~םמיטמ)המתורגמ!.

יוףסיד

ו::קניסכמי Cירו 11
'ס(יסוחרת . ,יט
D רC סS ןיייי)ו .ן

סימן " ו:: Cפררג:ו
ס'רףכריתותח'

יכירסר'ב :Iכ'ח
זממריוכ/וו cנ ~' frכ

ס'רףכנריתו/ו
C סגניקריןנו:~קו

סתסיןסיי'מ:;חיכ
ע' Dזתזרמכג : C "פ

נמכי{תיןד :עfנ"
 :)ו'בנ'נ



בלוםאוצר

ד"חא'כ,ךרש ]מ[
'שבס"פ ' P'צד''ה

 :)ח'עיי"!(בערכין

~ 

יוסףיד
מ:"בכגגזףוכגינ:כא
כגדףיווכחב
 ~זףכריחוחג'בכ

ט~וס 6סה Cחוע"ג
fו Pוספ<יו ,ג"פ

 :נפרקייוממ
ע"ג:וזףיהוחרגב

 :מ"בכבכסדףמכחומ

. .. 

רש/וייביאדףחוריותשלישיפרקמשיחבחזא IIמדך,ש 82
יהורםרמסון:פמכן · Pכמככוכנור :יוחכן~נוכרכי~·רקיינוכיומאיכיחח~ומוכ'·'~ומחו~ומיוחכןחוא :וק"גמרכוי~וסגמחגוקrומפוס
מנוהיומקוסוממגמ:יו~כריקמכהי]מגו[רגי • ~,~מגוהיומקוסממגמiכ:יי:ירנוככהינונקרמ,מסי:יוכנגיכמןי:דומtרוקחםיכרגמגיוןרעג"
מעסיו:כגג ~'י:גמוירכריקגמעפיו·מושלם:יחמיז:וגכסיףמקורס:יו~יוחגן~ומ tiוע"כ Iי:יוfכח:יומנגיוממגו iרמtר ;"עמחריומגן Iי:דומחסמו

:יו~[ומיני:המיורמס~ריןמחיועגיכריקי:יגנכורגמכר •גוואמר"כיןכרקי:יו:יומסגוס~ומסממרמ~מךוכרקי:דוי:יויקיסקורססמגו
וי~ומחורקזוגי'~ומחו~,,סח~'כימיסמן:יי~ t:iוןכו ::tכפגממרגמוגמ~גןגומרגו
גכגו ::tמוהתביא :י~ויקיסמפגיגמסןרממנוגדולשהיה(אחיו)יהויקיםמפנייהואחזר wומגוס I:iמו I:iכקרמ ::tרכיעינועוךגו
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כנrכ::דנכסח::ו Iפנכמףככrכ:ימ(גכגח Sנכ::ודמעיקראלמלכותרביעירביעיומאילכניםממ::וגסםמס::וגכיחםכיר::ו I::וגכקייס
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נוכדורותהוה l\וברוכנסגיותטמועתו

וקבכותמועוה t:iגכ::ייוסעכיוגכיגי::וומ
וברייהומגיות t:i "מיו t:iוכימגג::יתור::י

כ '1סווכן::יוfכfון iגגככוורוrכ iס
::יכגוג::יריס::יריסגעוקר::יוfונכעכ;ךו

[j פיגעקרו;t:i וס"וכהור::י רו,,"ע::י
סיכיעסרין;עסוהבנ::יסויונככעכהןעכ
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t:i כיוס ]ג(וכתiחוכיסזרעוברורעכר[j ::י i ווכיסכוכיןהג::יעהrואפ"ח :ססנחירוםיוכעיין]וכפורעוכרמג;::ין •וכ' ";עיוסףרגקכי;;מt:i ירומספרק::
ךמכייכהכככיךי::יסמ,יעגןס iקוככ::יומיזסמכי::יןכחו t:iiכ::יסמירע ;cגככורגעי,יוסףורנךרב::יעונךחכסךעונךמ::ימיס"י • '"ורבfו:אנייע"ם]

ירעי::יווגfומ t:iריייגי S •::יווגיוז::יויוורסיןז::יגספיגכ j] "מ"רכו;ריןבג"::יכככוrו iגיוסן)רככ t:iמוב::יק iהכנכי י::יי::ויבfורב::יסגוכונ::יקהגמיך י::יי::
וכןייו Sעוכ"ע י::יי::סמכייר t:iמפורכ'וכפיייוכfונככiכמדמוכרגככיגי::יס::יהכמי::יי:גבכןמב;נ"פהrוכייוכגי ;"מכוו'וכיפין;מfהכייומסיקוגו'קוךסוכי

סליק :וק"כסת"גrווכגיומ"כרםוהכוכוהןרמס::ירוכiכrונירויכמנוס::ירמ::יער!Aיירס
חכותג

שררותאדמאי Jגבדייקו'א •דםמקיזהיהו'שםדרבהיביתיהאומ[מכניסהיהיומררחצשלאאמרלאאומרמ IIראבלאמדמ nרמשוסאמרודזגנותנאאיהו
לביתיהאומנאקרישבהדיוטותהדיוטאובילוהאלביתיהאומנאלמיקריאיכאסינימרר. Jכנתינתלוסדורותוברייתאשמשנהסיעריף.:פיבימאירר IIאבהריא

ל I! I/כ.ועודדאתיהואובזו!'דאתיהואדנוכשיהמדעתאל,הקויכ l/עדאםותבואותורבאנובשיהיוסףרבקויחלקבפרק Jכדאסרינסיניי,הקרור~ו qיוסווב
עצמואתלהקיזוכנאילוהיהשלאקואלאלביתיהאומנאאוכי'ודאמריואית :דברסתוךדבר Jולהב'ולרת!'להקשותכךכ'מפולפלהיהיאאבלשורבכח

וכלהורבהלפנינתורהשעהכלעוסקשהיהמחמתרבהשמלךשניםאותזכ'עורקייהרקיואמאירר.כהבתורהומפולפו qרת'שחיה •רר.יסעורקורנח
לפושנראהולזהנינהוודחיקירחיקיפירושירודאיגב[רייקילאפירושיחביודוהתועוכ;יפוקויבו'ארסשאיןרבר.יסרומיןוחישקושיותמוכוקשהיהרר.יס

אתיוסףרבשהשפיר Jכיוכ'ומו Iוכורבהרמלךשניכו'הוגתנו Iדעניותיפיבבכלעלמאיהואיצויךיכי :לעקר!יבולאדסשאי!יסכהרומיסשהיושמועות
ביתואנשיועלע',וענותנוחוזכותהגינהרבהבפנישרוהלנהוגוצהולאעצמועריףסנייהוהידר.יםועוקרסיני , IIיאותמ!ש'ותברישאסינייהודחימנויי
הוצרךיאדםיהקיזאומנאואפילוובהמ'ךאשוהשניםכ'מהםאחדחלהשלאאפי'וייהצריכיע'מאדכו',טחיאימויצויכי!רהכלעריףסינימתםש'חו
ורבא:אנייהואמע',אוiכירושבהי!דאיסתבופירושאהוא,הדי!בביתויקוות .בגווייהולמזב!טחימשכחלאאיזוזילמךיי,המהנודמאיודיברי!ס'עי!עתיוי
 iצריכ'היו.כלומרלרישאצויכיוהוובהררייתביהוומנתהובברורבהזיואור'ל,מישארבר\ Jלמזבזוזיל,הייתדא'יבהאיכול,ע IIיונצריךלאטחימריאב'

והסוברייתותמשביותלהםויסדרלהםשישנהכדישעהלאוז:הה!"ע'ראשלמנותלעתיררסיהריםועוקי •גבוייר"לסיתיהיכולטחיל,הראיתמארתל,הדצריכי
היהולאראשיסלהיותוואויי!גרוויםחכמיםכווםשהיוו'פיירתץור\אוויקשוואיזוזיהל,המהנובזוזיהטחיויהדסזב!סא!משכחדאיחטיו,הרויתסועין

יתקנאש'אכדיהשניאתימנותמרם.לא'אפשרהיהויאלחברו qכפומהםאחרומותרדמפולפידהוירר.יסעוקרהוהנמיהבאואףס'ריולאו,הסרנ.ייאוא
רישאליהוימיפוכיוואמלתאדאמר Jסאכואמווופיכךרר.ביעיאוהשל,שיבוריכווופלפול,הדחוריו,המהניושמערת.אמתניחאייהרתביסא!סשכחדאי

כ'ומר •וישיהרגבהואביירבאחזייהאיפויךדכוהומוחאמנ"הוחרכלאמרומשכחלאואיומירקאינשישאריכו,דואמי'יכמהפ~פול,האגבסנ"הוומירק
וכתחנתמניא"ימ'תיהאיוכריכאר'אמחמתפניםוצה'תראשרר.מחלוראהמי Iובוכפווכוואו,הסהניסאישמעתתאקמיהומהררסתביתאל,הדחנימא!
בחמנידאבייז"וגאו!האירבינוופירשובווחאיךפסקידמשמיאל!דרושאימאומכ'קמשחעחירשמועותלבעלוקריכלעי!עתירוכ'פוללבעלי,הקוישז:ח
הוהנחמניבוררכהאחוהדבורבנןונקטובגמ',רוכתיבכמהומיפושאשמוג l/אע,כלוסר qיוסרבעליהקיבלואאפ"ח :חטיאלמריצריכיןהכ;התםבה

שעתאבביו,הקויהוהואררבהאבוהכשםנחמנישמיהרר\ה jוכיוות'מידורישאלמהוייוסףובעייהקביוואעריףסינימחםושלתוסיבייוסףוברהוה
ל,הוס'יקאכישקוראכארםארסיתבישוןאבייקירהוהאיאאכוהבשםנמתנירכמלךוהדונפשיהרנחעד ,שביןותותיןעשריןמלו :דרהכיכד"המשוס

 : ל"·דכריוע"כהכי Jרבכקויוהוחגדויההאבותמ!שהיהוכיוןאבייאוכילורכהדמלךשניכילהי :מלכותאקריבמחיכתארישאדהוימאן qיוכ
סרהוש tמוהשחא .עריףהימינייהומתנהדבברורבהזיראו'להואינעיאדשוחוכיוןז"לגאוןאהירבפיוש .לביתיהיוכףרכקואואדםסקיזדאסנא
סיהוולחוץיהקשותיודעהיהפ'פולומתוךומקשיחריףזירארבימניי.רוחדדכלהיהרבהבפנישרוהלנהוגרצהו'אעצמויוםףרבוהשפי'עדיףסיביםתמ
ומכיק !מחוכתנהובבררבה .דהוכתאאי,באשמעחחאיאכוקיידעד~היאוקרואצויךהיהלאדםסקיזשאוכייוצוכיוכ'לוומכפיקכבודרבהווותוק
וסעייןשורח.היהא'אמידולתרץלהקשוחכךכווחויףמוכי'וכוהיהלאכלומראומנאאפי'ופירשל l/ז , IIוושרבה,ש'מביתוצרכיוכונעשי[שהיולפייביות

נמייהוחימאי :ר:ייכתאא'יבאשמעתאל,הכלקארר\העריפהיפהבבתחואוכי'רבהשז:לךשניםאותןכ'בעצסושווותונהוגרצהשלאקראלאוביתיה
 :ל l/זה l/חומפירושכ l/עבתיקווסלקאעדיףרםלהקיזרוצהכשהיהאלאביתובתוךאומושוסררכ.יארצהשלאשררותאהאי
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אחריסאתהסככדאכל .סכוכדנקראכעולםאותושמככדיוסי 'כינראהולכאורה .הכריותאתהמככדמכוכראיזחמ"אפרקךאנות
דכרעלכשכלושיכאלוומופיעעליומרחםשהשי"תאדםישכי .דכרשלכיאורואך .סכוכדולאמככדנקרא

ח"ויתהלל'ואלזאתהיתההישמאתוידע •ועצומהעתיקארבהשמחהבלבושיכניםהזהלאדםוראוי'נכוןטובחבוראיזה'ולחברחדוש
וידו .הזההחיללועשהידייעוצםשכחיו"חבנפשיידמהולא .ח"יינכהלאלבובקרבעצמיותיבעצםזאפילו .שהואמיכפניזיבחכמתו .

נעצמישהיאולחוץהשפהמןבפיויוציאשלאש"ומנ ~הלבנבהותמשמחתשמחהבלבויכניםולא •לושעמדההיא'וחכמתולוהרשיע
כינהחכמהרוחעליוהופיעיתנרן'שהואלוזאתהיתהה'שמאתנאמנהידערק .הזההחדושחידשאוהזההחילכלאתעשהכחכסתו

ובפרטיוכפרטיותככלליותחד"נפסקיםבלתיורנערנעבכלשהםהקדישהוכנזירתווכרצינוכהשגחתוהלזהקדושהכשפעלו'והשפיעודעת
השערהכחוטתבועהושום .פרטיותהפרטייעדותיהכללמןבעולםדברשוםלהתהויתיוכללאית'ינזירתוורצונוהשנחתו'שכלתיפרטיות

בריהעליוריחםהמרוביםברחמיישהשי"תמהיהיהשכלבוהעצומהיחדותושמחתותמצית:וכלית'ינזירתוירצונובהשגחתורקמתניעעלא
הקרישהיתברךמחכמתילייחלקעליושריחםזהעללהשי"ת'ועצימהרבהוהידאהשבחויתןוהנוראה'הקדושהמחכמתולי'וחלקוחשפלההקטנה

 •הקדושהכתורתוהזהוהיקרהנפלאהשכלאתשהמציאכזה 'א .להשי"תגדולרוחונחתתענוגעושההואאויכועושהבהיותואז .והנוראה
הקדושהדכראזכונהיותאזואזי .קידשהשנתועללהשי"תומהללומודהשמשכחבזהג' .אלהותחכמתכהשנתא/ע'שמשמחכזהנ'

זרהמחשבהכמימראברנעאפילובמחשבהיראולאיעוףלאו"שחפקיחאבעינאיראהכ"יע .השי"תלפנילרצוןיעלההזהוהיקרהנפלא
שאסרכסו •בכבורומתכבדיםאחריםאםפקיחהבעיןויראה .השי"תשחננובמהלמכוכדעצמושיחזיקהכלהרעותשבותחהממןורעה
 :לךואתקרשמתנהזהדינרהילןלוואמרההיאנתנהט'סעיףכ"זסימזבאה"עדאיןד Iעוהכוונה •הבריותאתהמכברמכובדאיזההתנא
סמנהנהנהכהיותולהיששהנאהמקודשתזוהריהואחשוכארםאם .מתנהסמןשקכלתיזיכהנאהליסקודשת .ת~הרילהואמרולקחו

שונאסשום(שקילהוהלאנשיאהסכיהליהמשדריהווכיזירארניאיתאא'/עכ"חדףמגילהוכמסכת .ע"נלועצמההקנתחזווכחנאה
כסדרינההואאםל"ר •הבריותאתהמכבדמכובדאיזושאמרוזהו •כ"עכירמתייקראאתייקוריאמראזילליחמזמניהוהכייחיה)נית jמר
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לספרמספרכמעתיקאלאאינייאני •אותםחידשתילאשאנילהודיע .הרבריםיצאומימבטןוחידישחידושכלאצלכתנתיולכן •הרבח
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עליואוסרובשםדכראומרשאינוכליוחנןרביכשםאכאכרירמיהרי/אאיתאכ"כסימןכמדכרסדרוכתנחומא :כקברדוככותשפתותיו
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מיאשאמרביאנימקובלהלבלרתנחיםר/א'שםעידראי/מהניחאאלוובדבריםכ liעל"כמאחורומיבשערייושבהחמורעלורובבענישנקרא
הראמרוכל !הואדלכידלתנזולאלאומרהכתובשעליואומרובשםתורהמשלרבראוסרשאינימיכלמסינילמשההלכההזקניםמןשקבל
שמתחלילכאוהרמאדתמוהיםהמדרשדבריל"וזחלוימנותכספרוהקשהכו/'מאסתרלמדאתחממיידו'עלישראלשינאלוזוכהאו!נרונשםדכר
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שאומרמישאפילווקאמרהנאילהאתשמעכבבשערעניתדכאואלהפסוקסוףלפרשזההמדרששמביאניחאל"הנלפיאבל •תורהרבר
בשםותרההדבראומראינו'אםאבל •הנאולה ~~שמביאאומרובשםתורהדברלאומרוווק .נאילהמביאאומרובשםתורהשלשאינורבר

עני .מעמשרש ;רמהלהבלאנכיהןועתח :כנל"בשערשיושבמשיחזהעניתרכאואלקאמרושפיר .הנאילהאתמעכבהואאומרו
אחסהאו .נינתםעץפריאלקטאולי .ואחרוניםראשוניםאוצרותכגנזיימשש'ינששעטיאםכיאתיאין .ממצותדל .מכינהאביוז .מרעת
אספתיאשרזהבחיבוריהמובאיםהצדיקיםנשמתלמען .ונויתירוחייאסוףבעתדרינאממאריומגןמחסהזהכניאוריולעשות .שושניםבצל

בעיןהמובא .הגמראחכמיחכמינורבריידםעללהביןהנובראחכמי/ל Iזחכמינורבריאצלולהעמירם .אמרותיהםולעטר .הי/רושיפרבריהם
ונiר .בעוונינמכרתיואם .לטושהוחרב~קשתמןשחתמבארלהצילניעליכנפיהםיפרשוהם .בשמלהלוטההפשוטפשטנםאשר .יעקב
נמלה .עלילישעיצאכי .להשםוההודאהשבחאתןואני :ליתהיהנאולהנמכרתי'אחרבפריונייסייעועילםיסורי'צדיקיזדוניעלחשמים
קרושינשמתהררתמולומשתוחהז-טח. ttומ'ומתחנןמתנפלנקרבינשמתיועוד .ונחמריםיפיםבביאוריםיעקבעיןאגרתלסיים .כמוניקטנה
 .סובכוניסמכונינא .נאטןב~תשעשיתיעדונכוןארויכסדרולסדרם .אחדאלאחדולקבצםדבריהםהבנתטורחעליעמסתיאשרעליון

 .חרביםאתולזכותלדפוסלהביאםחייתיבחייםיאזכה .לטישהיחרבקשהמדין .עורוניעורוני
 •ול"יוםף 'מוהבהמנוחוונדלחנוךוהטתפללהמעתירד'כ

 __ __________ • szc ~~~~~,~~~_~כ----------



עץ
ס~נסרסורע~נמ~עו~סfויtומז'סימ!ו 5סךרונtוכחוממ .סימ Jוורועילה
עו~סקרנ!סיסו~ג! .סרוחע~סעו~סע~טמגפרtועו~ס~טו!וזסו . ~'/גע

סענירסמ! rנסגפרסטתסיס ס~'~נמחטנטסחדסגפיסנוקרעוסגיגסקרג,~
טסועי'(נחיי)סרוחfוגויטננמטגגיגסגגסיסנרומסימסענירסטעיקרונפי
ג~נגמ'סתסוחיחמג"ור ! Pקפתחסי'סיטסט'עכד Iול :טסט Iומ'/ג I ,נסי'עוו

וסמך(גכותינס Pטת'נסמיגסתיגףעניס!חכיקורחטסטסיוססמיגות
ורע 5מטחי!רחי) rסמטער(סוחכקכורנטסרטסיתסורע) 5ממטס ~ט(ו rמחוזוטחט)

~סיגך .חטמוומוסחתו Pחמדסנטני~ו)(סי''!ע~יו rטמרס)עד rגטס(~ע~יככסיגו~

י IIרשלדלככביטיחזדףזבחיםראשוזפרק-הזבחיםכלרש/~
[fו]הבןנהררחמנאככנךגעוiכיסו l5וג •יךיססיגי 5חכנגד :וככזיע~עוiכ 5סבג(מוכיךטוגגגפרiג i:]מrכרחכמככוכטגפרסבכטi:יבככ'כגפרגמiגחיכiג .סימךורוועולח

סכ;;ורריו(נעילנאמ 1 1 1מ f1ו 1 1 )( 1  :ג)"עקורףיכג,"גי ';וכיך;'והוה :סיiגפרסיככ;וטככוגו .וכ;גאיזגדר :סוכופקטסומוךסגפגיס;iגקג;!רגfכiג·iגימ[iגבכטiג]וכבכטiגבג;מסטיכiג
 ~פיגר .tAויירויגי sמוכככנרמגוכבכגi:יחנוונכוi:י י:iיי:iחגכטו . י:I iיג. Iכומיiכיס .רמיחיני :רו Iכרורוןמגימפכיוכi:יקכיגכוסכמפוקכיט , V\ '11/ג Iורנמכו
יוםףידגכi:יוכiכ6סס Iוגרינ .גרכג Iכמס Iכi:יכוכוכננiכ:אסרנכמוהו Iגר י:p iנוכנכטi:יוכנכגירוiכ .ח!::ונסכמ Iרנאי :נכפרi:יגמס:נהi:ימרוכן· Iנ Iסכנרנכר

!:i כI ו:זבחיר!:i כוענסעיסi. פP כiוj רככנס] 5[ע(כגכס)=יומiכפזכרiנ!:i כסכגI כוזףיוממאסiבכI/ מ
יבבכ'ב: qז~בובכוחל l 'שון-פםכחל 1 כסרקכיט iנני/גערוגגונויכוע: rכ'ימנרוו;מ '""ינרגiכינ ..רא jר?יזמסכת ..גכ .עוכi:יכפכןכמסמח :(גמ) '; i:!נוכ
רנסכרכומו::כככסגפסכמ,גו .~כער~:ת"לככוי .וכוכסלקוךסמעמiכובכו~iגמעמiכטוכגימוכקוס

רורון Cוכככססרקכיטר: ooקכגiגומגוכמגכועוגiכוכמוכiכמ,מרמיהיכיהיאח) Iרורוהעורבאאמרע"כזדף :פט:)(ךףiגiכךיוגג Iגפר:רגקוכוגךיגיף
טז)(חיוגריעימכיכי Lל

 ' pפיקג'חרנוכככגויסכיס i:!כח .יו i:!ככעשנתגנרוזכחנא) ',שמ(תשוכהיכאראי :טוכוכגיז .פרקליט

 :חבייי :וככין]כריק'וסומ ר::!כ[ערל :גוכקוסעברהחניאאתשובהדאיכאואיתועבה~עים Iרקכס .כגךנר (lקרק t1 iככהעולה

I חירI נככ'ג)lr (עיס[)הלושמוחליםעחמשםזזלאושבעשהמצוחעל[נרבכיI /פ'וכנכנירכ!:i כחופירו!::ו • ::!פiקטןפ~ 
שגסיגחארמסעררח I[סנככסקכיס]כככס'[גרiכגןלמהחטאת ~'''ראמרתנ"ההיא Iרורוש"מאלא:ואימא ' 6ע Iנכנעוגיסס Iקג Iכן Iוח
כגfור .כוfוזורוונכיוכיכוחrכךגו\(יופטפטיווטגיגקןגרi:יגi:יוכסוכועו~'יד<"נכרטמף .בכנכרמ]כ

 וf?ו;;י :tי:<.קיfיגר;;וםטiגיופiכtריסוכחטכיווסווכטנכמכוומrכרעולהלפניבאהלמהאלאלכפרכאהלמהבאה .מיפציל :נגךi:יכינכח,ינכ)כגכרכר
 ~~~ומ/~~~מ ר~~~פוגיגןוi:יגfכi:יפiכמיס]ככנךהחויס i:]נכשנכנ/[ריצהפרקליטנכנ/]דורוזארחיו:)נלרפקליטנבג"גכטגיסונכמחנקהכiכ 5נכiכפסגימ)כ
מבוחיגיווביומחגועזוi:יסגגפכויכגוiרכקטןפחחוגיעכךלל'כפגיוכיפגי,גככיכיתנא :ככמגיiגנi:יכנiג
בכוג~ !'וfמומיי'ע plככ Iרכחככווככורנכוינכוכורכח ir:יככככנרשניפר!לו- Iומוב jשlלהזבחיםכן Iככ Iגככחגקו~וחסנננכוגוכהטיסעוווחו
בכ!:ס ~חכמגחס ,~" I ,,\ '''נ- Pו'ךו I " (ג ,",, \אגביירג" גבכ!:ס Pסגיחוגיחוכס i:!ח.<וכקס I (דגו I); 1) Iנכומ IIוחוגעי(וחו I ( ,.,ככן'(;קוח • : .. ' .. '
זיוקחמםמבכומיכ'גגרורחוכרגו ,ככiכגחכל :נימi:י]יוםףאוורהואכיחנאבדדהאימאי .בעיחדף :כוחגק i:!ככiרי"fככנגנגחוגבכזמוiכו

וכחמגפרעוכסגכיiכגגוכגיןוככךוiריס גiרז...ני:i'פiכחי Iמהעולהדברחנינאברביiגרי 6וכבכגוכ . Iונויiגיופ!::iכיסומכנםי
כמרו,ככוככוס. cסמ I 1 ..1 "ל ....

ס)כיך :ilינכמורסכיע;iגמסגוו;iגוסיףו'ו(ו (\גכיך ;גככסרמיפציערמאעמראאימאבברברהקרקעiג"גוכךט"כככךככככסיווככר(ו(iגו
בכוכ=יסנמיחקויח:אילו ] mכ'נכi:י i:!כמנוכקכiר[ינימi:יאמרמיפצילרביבאלקותאי IIנמימיפצילעכיתנא'כוכקרס jיע' rסוכבמקים :פםמיס

!:i יכסר:iגכםועכככפגiרחככסiפפארימד)(יחזקאלמהכא :ווכזיעומtil ין,קחרנן~מככוראשםעליהיותים:iסככןג~~i:פיר~גח . י!:i ~~;וגר;~~כב~~מו~; 
מכפיממח pרמגבכינכעכין .וכ(~וכרחייתי : 1ו.<קר.לל [ :בככורסנ~Nכfכככעי~ןחוגרין'כשה(
מכפיחובכוגסמקופ" . Iוככנ flכנחריi:יכוחכסגi:יוכסמiכ r!::כמןביזע]:יחגרואמחניהםעיהיופשחיםומכנםיכוופג!::ככפנוכקוסוכוכiככיסן'למטה

 ' Pבחווגנ"מקבבכסומןסכקוככןיrכ.סכי Iגחוגמןכ:ר,רחרילאאבייארטביזעיחנרולא )שם(מאישם!::,:רוויןi:יקיככוסiכעכi:ינטןסווכו
ע"ח)מח(רףנינ

ע,נסענכמסזסק::וקרכגובכוכiג~סגiכיכוגררמקריכומו iSגכשהזכרתניאשמזיעיזבמקוםיחנרו ,נכגנרגוכעכ~יגיi:י!' Sככמלמעלה :מ"fוגק
 ~~~~כ ו~;;~~i:יגטניס:וכוקר.נטמו S י:iנכוומסi:יכקר Jככולאממתניהםלמטהלא Iחוגרי I~יחוגריזווע~,~ irג!'טסכפיח"קורסקוריו Jוכרפק

מו 5מבכממיגמומיכאימבא ilלדונהחדאזימנאבחןברהונאליארמאשיא"ר •יריחןאציריכבנרע"א]יט[דףאלאכ)מאציליה!למעלה
מרנכסfוו 5וחיריביfול

גחיסוגיומfו fכiכ"ק.זכיבכוכתיבקדושונויכהניםמt-נלכתיט)(שמןחליואמרניהליוחיתיההמיינאימדלייוהוהמלכאדאיזנדרקמיה
זויווסוחוגחדבכי~, :אומביךמלכיםו.והימט)(ישעיהבךאקייםליאמרראמימרiל/מיהאתאי

מקופיסמכפיח

מכפרממכפיחומי(ומשהמתורתזהרנרחםדארבאמרמבל! •לע~ורהפסולמילהמחמתאחיושמתוערלא jפיםמ Jנ IIעככדף
וככחורס •מקכעסללללללללל זנגחיכסכחממוסאיבאבשרכוערערבזננרכמד)יחזקאל(מרבו]בוזי Iביחזקאמרברימרבורביבוא

 ~~~";~ג~~;מ;~;~מעשיושנתנכרונכרבןל IIתמהא"כלבערל/ל Iתממשנכרבןיבולנכרכןת"ר •וכו'(לשרתני)אלמקדשי
iכןככוסמן"מקנבכס. . :בשר]וערלת"למניןבשרערללב[ערלאלאלי jואישבשמיםלאביו

כמוסמוספוחםג

סכרףז/) IIגרו::כחנו~ש"י Lש jפר!ייי\ין Lחפסי Lכ וכומר 11ימ Cקוע(ר 1-.,1רר
t: מc וס"כונסמכפרח

זקחמימכסוכוככמל~כותכלהשכילעליה'מידבכחבהכל )כח(דהיאתרוייהורארמיורבאאבייפישפש,ליעניךע"אלבדף
מכפרמרעוכס:יגמיללל [ל זכבכו;ס::יוממקבבכסעורכארמיוחנן Iרהמזבח'עחיהההמעאיתמרוחכיבחיהיניפכיע"אר:דףהתכנית .

וי~~מבימנבכחאומרהייתיבהמה Iלהקרבןא)ןיקרא(נאמראילורבאמוחיב •וכו']כלוםבולאעובראינואמרלקישורישבעשה
חז J:יקינבככובס :Iח

מקבבכסמכפיגיסס :tא)ת"ל(ןיקראונו:וצביאילעזיסושהכשביסשהשורתאכלואשרהבהמהיד)זאתדכרים(שנא'כעביןבהמהבכללחיה
מ 5קמכפימזח'

מ Spמכפרחובכוג:ייוסף
מגפיביחרונ!:כיכסומנכיס .ר::ו r::וענקוtתtוגtוקךס 6 ~::וטער ~~כrסכקגירנטערורע 5סממעמיוי!

~ S חטמחחנגמקנגנ::י \ \ "'ח \ח  .מקנבכ:ימכפרח jמ'סמיטtוו(מקוםו Dומנכ'ר rוrכוע;יו:וסומןוטס{י:tiו;ו J " 'מיוטםעזרסיויו
בכוג:יםכמבוומ:ינrכ rסמדגגברi:י rעסגסו;' Sכות~ f. jP:קהפחפיספטיגיענופריןזס.ועגו (Pjוסו

וכחמכפימרורוו:יוחכעטותfוס~רסfו'ורנfו ·fונ"חמרו r 'וע/ .ויסמוךיוי Dויככ'נחג~וורע 5מויעמןו
:<עוככ ;'רמקנעסוח'ן'ס'מיך~וכמסרסניתגגיכגיזומדיתיסר::ו rסעפתחיגגוןךרוכטחפספס

מכיפמחי(סכגד "' \  ~" Dכח r::ומע~חיסרינ Iס::וחםנגמ'טםוfו" {"ר •כו' j {רכב Iמית;סוסיף:
ממחכסז:<נחמקנ!כס

סמ~וגכו""'חמכפר jקרכח)(ויקרמכfומרחי{ןלנחמותיכ ו:: rוע{גנוס.נונמעוכרסחיכו{קיפנליס
::יקןסימימורוונמיכח 'ו::ג

ונס cמבהממנ'מו::נ
כפרסמב;מכפרמ
מכמ::יויכמגמור:י
::יוח :t:יעונסכ~יביח
וכוכי •סיורוו

::יויכחדמסמפיכח
 •חרמידביחומי
ו l/נימטמררכסס

כלוםאוצרמז

מוכיח iקחומכמכג!מ!פיטכנזג י:'י::;יזמו!:מ!:בכחיחה!:כגחוננויס J כו:!'גגזרבככ:יו::וי:י ;וfי:!'חמב~עכגח C :!ס!:גחיכמו ]יוכנבזנזסקרקע Jמסבכוגסבהבונהארם
וו P ~(בקז!:כ!:יחסבכר::ו~גוחיט::ויוכבכבוזחסגככיסמח rו;בחיזמחרגוי ;חי:!'חויחור Sמ jו:ימני::יכסיסמחז :tכמ' ו:: pמגמממקורוסומכמבכנסממח!ונ::וו

מקנוחרומנומוכחמפכיסיס'!:יחגקוככחfוסכיוחוח jכוומ!:' j 'כמ:!כקוחמע"כוח(נמםנכסומומסיחיזיגקכ:יבככוס:ווממיחמו 5ובבכו P~נכז:יכזרמפ!:חיכ;בו!:יס!:י::ויו
l/ וf~מכחסכfורמ::רמפריבסבימוקיןוכוןכזסfוסיןזבכומי!<ככוחבססכ Sפר cחסגגו!ו i פ!:הערז:!כj פי::ייס;C ויונדסיגח~::ירמ:יכמובגנונמוויחיזבגרבזכסיוחסניוסיסrע;ח

 :וכקיעסור ]ח[בבכיכגחזיחמכח:יבכיקי::וומכי"ככבערנוחכפסכ Jככססיכעונזחכקרגסקרבככ 'וכי]ככרבור l/מנ :קכזני

 •~רעםם Cכ •טי?)מליץ(ריגער \Iפערtפה )ב •געשענק jאיימ) • 1רגםמתיה

טוחה")(עי'



יוףסיד

 ftעינרףיומ~ "
 ~'עגו qרמגי;ס

ס Cב :נחו' Cוע'
עינקיחרף~קמו

 Cוע"ס'פכחרר"כ
ע Cיסוככ'ן C,פירו

~פיכןעכסעפס
סנרכ:;!וכי~קוע

ספריע'ריfו Cר
ככ' Cק~ Cפח'נ
סזרמכחומחועי'
ו,ו:יר ר"' 'סיויחי
נרfו!:יחספרסוף

 ._,,- :מעוח Cנס
נאוניםחדישי

ז~מסס I:jזסרניו"מ
ו::וחעי!נח Cננחר~ס

כfוועכרעונר'ן
ו:י~fומימומרח"כי

כמ(כיכומימגכמס
עכמסגייענור

,מגכרfוס,מירזכמו
עכיענרר ',וfככיכוח

רמנכירר"יחיח Iככ~
ענירסיגננרר C "סרמ

 ,fומתעס Dנגזרכס
טמרנרfוסרזכ:ד

סגמ'קממרמ,מחי
ס tעע(ענררמס
 l ',מוחכונ~ Cמס Cוע
ענרכח tנזוקמ~ר
כחריס Cעעכרק
גננגננרמסמננ

סניחקו~מ":ד Cגנ
רנס eח fIו:ד Cכנכ

עכנכגפרחמ,כס
t סננוכסמןכי:וס

כי~ Cעכמגפרח
מ,ןכיוממממרו 1ג jו

עכמכמכמננוכ:ו
עכ' Cכריכח /Iר~:ד Cפ

כיס'רמסד:דרגידח Cגנכ
כי;:ורמ iיררריערנס

 (,מ Cמיס~ךז'ן
:י :tפס"כר:י Cעח"נ
:ומונ::נ:יוfו,כחור

וכעוכ:ומגפרח
מנכ i~יורונח C(ח
וכח !;: Cעעכענר Cג

וי:יס tועכמע::י
רח Dייגמ,כסרנ;:ו Cח
זוקהסערכ'וככםרח Iמ

מימחיכסחםקחירערז
עכמכפרחחדt:נ;:ו

~מ Cכרור"' fcו:י Cננ
מממפנכסמכמנננר

' I'> גמסנכנרמסנכ
ונ:י :tמ Iחיוח Cנכ

מגפרחfויכ:דכחור
רח Dמגסער~:דמכfו
מןח 5קחגנ Cמ 1 "

:ימ,נעימגני:דגמ'
ע'כ)ררקמקממר ' 1 (

רfו'ייכמfומווכו'
יוח :tעכ"ממ,גמ
כ'רמכרפ:וגני:ו
מגרפ!:סניfו J:יקרנ
גמ:דמ"יר!כמס

סכ'(ווכס' ,ירח Cע
נגניכןימימחיו:ורו
גמ:דענררמס~רנן

:ד Cחעחנ~ירמ Cנכ

-11. 
איתןאהבת

כס'ר Iמכיפאיר
e נחכקוסיח:דכמc כ

 סו:;( ,'ר,יירר~

ייישדבנרממא וf-רףזבחיםשילשיפרקחפםוליזכלמהשר'~ 94
פונני : }חנוח(מפגינרנייסי 5מק ,נוסרחגורסיעט :גור 5תסנו'עלומיעעגוי 5מוסגוענ ''' tiפיי ,ט'חוסגוענעס rםורסגםרכמנומשל

פכיrנfנכמיניח tiמכסןרנפינרסיכן ' tiרס,ר pפר"כממרסמסכסןננגינמעניוחfוגור Sס"כנ tiמגסועג"כנרנריסי Sיpנסרותכו
חוגרתגכ!('מםנו'פסליא :פסרגמפגיחתגמיגעסיסוגרפקסרםפרגמ,נורfו lגניינכומחרס"גוט'םסרחסו l/כ,מ,ןמםגכfוירוגןוגחמםיח

חיןסרווסרוכ::ייאם :חכיסססתריורכריcמרכרעמווי"'סגימיסעכתוכסיfכסגחגמיףכסיכפרםגדרמסרוחקוסומגפירם'''קרוםסגמןמיןרגכידככ
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סיגייגמר(כסחמימיו'י<'רורס:גסנירדן ~'ילילי]לניווככימכג"ככגררוכ.ריכן cדממבכסfכסםיןכמ
נכרייגןכ)(מריכיןגמרנכגfויכמ) Sרגכז J.וחרמאבששבםדגםאומתוברדבה"רגכ"ח)רגימימםיירםרירסיר '1כירממפו'כ(

םיגו~רrרןכמר'רכונים :רגיסן]רעיהמ i(אורזילאדקםהיינולא"ימכוליררלאדאטרfוג,ע"םיגי'סניfו~יגייעררתיכ~קיימי
כיסוכמס ,כמו,וכככוכירדלא :יס Cכיג.[רימא](אורזילא)ל l/לראלאהתם)[רימא]דימאירסר:יגרכידי:כ..מסרניfוח 1'~רfכרדומק
 : ] iדכוכוגו J t1רד'יiיסגוממ'יגי'טיי I:iכ'והאוטכהכתיהכביסגוראותיבאיאו'רקםהיכןוןכ"וכ:רר::ייוממסןכ"וכמ"רדס"כ

ו'יכמiויכ'י'נסימקמוהאד'יויג)כ'(גואורזילאהאיליחזידלרידינתהרנבררכהמכך:עובוק"כע"טגוו'ורי tiוככקע::י
מן:ימיספגיעכמ::יכגההיכס'ייה'י ~ <. I Iספכיןכווכמ v'tiסו ,ווכ'ריfון::ייגין tiסכ
מןגםמןכחרןכמררגמכfוגגמוו:ונכרסוהרתבורכהרדהוייומיהבר[דרימא](דימא)נ Iעקסמיכסדכנרימםככערככ:יגfוגר'

 :כתיכ~ר!;ררקרגיוומםגירמח~תיכ~דצואריהמשכיהפרסיזץר.בעיזהויבטהתכוריפרםןכ"פגרסנמגסתוי Iרםמגגיכיטג
גמכב tiמ Sגמגן'רמסגדגורברותחיןפרסאדרישיהמרכעתאפרסא[תלתא](רתי)ירר~מ~מ"דיסייוג Yגכג'כח"יםגרrכ
 ·נסימ'ייגיiכיכסיליטעםיך : iJיחי Iנרר"אלירדבאוסכריה ][כבא(סכא)רמאופלגאכ"כבסב(מממדכמר~מ,ו l וf(סמכר,
דגiכיכומבוחזמכיiוסימפוiיס rורכ...מיריר , ,.יכויק r י::כמג"גנדוכ tiמיטסיסדמחמiו
בספרו"בוחזייכיiומוהסכופותארמתהאסוףסוף_הבתסה_בראשון J.וחומסכגכיסי1גספומ tiIג"ו '''מדסככמ
סיחןסןררותחיןגויוןר)(כרחסיה[ראש]אלאופלגאפרסאדרישיהמרכעתאחכמגןככםמעכמד~גfכככסוכיחמנכ

מנויעיג :גפםרפת:י rםמיןנכסנגתמבולירדלאיובחזור'ן.האלתיבההכניסוחטמו:יתינ:ינריכרטגכר Sגגכ"גיו'ר~רמפינר
יוחגורמ'ךJיכפ..יטויכמרגתיכ ' It:iסכקסגיאוהא •קאימלקי\~דרי\~לדבריולאוויבכוגםכרתחכקכפיקגןגמכfוגמנס

מדורספכט Itiכ-ימכךעונו'יסמ)(גד'יבתיבהמשרומרניו ttלמי'רישארמתיבהככגוכ iירכמר l/כככתסוכ'ניתכניכמ',ו:
 ,.' Sכ tiר""יסןכגוג 5כוגעט'ינס :סמכוככ I ,-> I I Iיג.כו'ייסץוי-יסגכויגסו'יגהיככח',ו

 יiפי::r[וגסרס. "j'ורבכונבכננרס I:iו ,'י,,יכסכרותחי!המבולדור[אנשי]מחראהרביהאמר i'ט'ע"פכדמרךע"טוכוc:;סמיסגכתזר"
I מטמ'יגקרמלםה ]:וו"קS ומפגיכהינסרך 5וסכמו:ררסמגפסרכמסגיאהיכ~תיבהולטעמיךבדונווברותחי!קלקלווס"וכ'י

מסהיס'ןוכפטנמחא :ןככעונמנונ:וןנעשהאלאקםהיכיהבשזמלךעוג[ועוד]כנוכססמומודגחיכוכס Sמככככקרמ
rייגתיב 'רכ~, '~רכv.. מןסיסt:i נמינהילונולר'התיבהצדיונצטננונסלה!ב]נכמכונ~רt:i ימסס~פיגיסדננייס..ןמייריגנרסס

 'טמ~כקרחלסח :מכו,~ם:וימ.כככ'ללו,.מ)לוי,ללרירוכיגכככגמר5,~גכמוק~ם~יfום 'lרנר
וכ'י Sכ'יוfומרמד)(יטעי'י'דגמיכוכס 5מנקראמהדארןפשאוהאאו ...מרדד Y,ורעי' Iדםגערטככגערמעםיריסגכרפםוומ'
 :ביעןכ]fכוכיקו'דכמא"א :חרגי Iורשם )נצטללוגמכולתמישכלמצולהמה tt 'כיוממ Iכודממריעורן;כיוכיעכוטכמכפי
מiייקיס)ר::י tiונכירי'י'(יfנן tiעשםנערתמכולמתישכלשנערשמהבקראלמהאמריונחןי:גס tiעתסונו'סימחווכסמס ]וf[פ"ק
וכfורכירגןנסרירחעכ"רנכמיסםמיןמפגיאבהורווא ]ודכקואדלאאפשראישם )ננערוגג"םכ:גסוס'וגגכיהסגחומסמגס Sע

יודריגכ'מחירי )כ~(רףס Sג'כמגסתיריה :tע'(את)שמנערתשנערשמהנ:רראילמהמנ.:פרס~וfכג(נ:[כל IIרקגכשורט'כככף
 •ורוכטיסםקיSסוfכג,:כאילוסןנייג.ס , • r ,- 1 "' :םקריס]רחנורפ:רמכוfור ,וט'כככםכ

I דקאיהואדריתלת!עדדקאיחזינאקאוהא• 
כאיולדבנלמעפרההאוכלכלתנהואכותיו[כשרואכלכאילודכבלמעפרההאוכל[כל]ימארניארמ

 :ורמשיםשקציםהאוכל]כאילוא Iויואבותיוברשואכל
 ,יעקבעיון

 ס'(סI!\Mנמ'סס'סו~מ Sנמכוכ~סלמימ:ים~ןכס~ממ'זמ ~/' Sורומחזן t'Cג'מככיורזיןמזכגגסל t:oח •"יסדניסנכ~בזירסננזרסלא :דק'~!מינסוIו C~עמדןס!רן ~מר::ו'ימרו
 Cפיל Cככ"כרסםנס"נכ~כזfיסחוספדממממיסי{ :tמסכ' Iנ~חרז C 'כ'מסייוננסענמיסלק:יטננכידרןססכיכנןדלגזדדניסמינס ז(':cוf~םמדוונדזכמנכס ~~מבזירסבכזרס~מדסח
/מ'{קז:י~פיו,ממחו::כיסדניסגכ~גזירסננזרסח~דסחיס ~:זג :tרפמ eממרימ~חור!'זסמיסח' Cמרסוכמנ Cנכ/' I ~~גזסגכסזסמדזייניסמינסובסנכ/ירדףככ'נכז~ימח ' S 'ל~
ו::נמרo t ~מ, iגכנזגנוסדימחחורזי~ממיחיסוכומ S "וסקנמונו,כייסזגחר Cדג'דמעונחמחכ"גכסזניסנמ~גו(מ~מסרמ~'/כ"יגבקרחמרסנסיס Cנ"קוסח~מלוממזסיו,מ

 ·עיt:רי;! fI1ושבסערת :נ'וקסכנסריו Sוסיסחfווךרותחיוסיו Cעכיוכיסנחיסיגע jרותמ'יוררסיסיחחמר~סרממסמיסכמר\סד;ררומסנו,מיכ:מכוזחיוימגוססרגר

יוסףעץיוסףענף
נחרריממאורזי'א :דגן::יומנכד~סנכל::י~דסגוחיב::ייגמגד~::ינמרמספוי,סנכ~:יסגיה:ימסיסנסנכנפו מ~::ו "ח:rמכיו{ס"יסו::קנוכמיךגכ flונב' "וfות Cנסק Jומ,

גחרי י::י, 5חממיעפרסגסגי .לfו"~מ מ~' rמורתרוכס::ימי~יספרוע .ממיומסרירמוקיסייוה i!רב'נדמר :t ' ,כסימס'עמגס :tד Iנ"ס Cקכון :tנחררס Cכזמ,ו
 L \מ L \ L Lונו::הי'נוגכנסמסיסק~ו Cנחירגנס Cנכךסידנ:י::י(כסומכיון •סמינסס Cחו::רמלרןכ

יומד''ןרfיסמפודחיומי::יכרלרי"fי I}Jדרו'דפיו . IJ 'ג.כ1 '"ו IJת I'J'r'וו Jסמנכופפיסגי .ססדמסלמוקמסקוסנכך(נכדפףכיונסוtיכ~נחחסלזכ~פניגנ~מיססיו
{חח::יגרח rסממנכ"פ •סנערט"וגקר)וימח : ) i(נכרן)ומורי ! Cדל'רנוסתדחננו Cינמקדסמס Sוממסיסק~וודהימ~מ .נינח'ס (j ~ /)Iו~ריכ'מקוסנרחוקוי~מוינעו

 ,סו {~נפסגיטעמופירס::יגחנו {ב'םנקרמחמ::יס::ירי .סגנכר~םס1כנכסו::נחסגנזונמ:יפמ Oומגכו'דנמס"נכופפמס IIס'זסוגנ''' •בנוסמנמומנזגמו IISקדנ
::יםחוחס I~רריוזומררגסמ' Iמ .::י::יסגמ"::ירמפדןפמ::יפ::ידמר Ciמפדפגנכר :ומזרסנג'עוfונמ",

 'IQ'Siב QI"חופיסגי::ימדניפטף 'מרבי י::;ו S ;::ימדמרייי)יפנכי::י(גגותיב::ינכו;סמכ~מדק::י uפ::יימ~פי , Iגויס I5בקמגו~כאילו :(יפוומ)מקדסכני::יגכגיוכפי
I ירמסיס:fכרבתילמיכ::יבדפחיתממ::יםמרחפ<חרסרקבדירדסימי . י::{וr' l ג/ I גמ)(ירמי::י::יר6זגי '«תנפ~ובבנ<נס" י::ימרומי::יבג: 

 • jרועאג(ןןרעךrפייושגע Cב .ע!פערזובק ),כינע!לנעב )מ •-1-ח~ם-ת-ן-ר-ג-ם



אומהרשוקטזקטירףזבחיםעשרארבעחפרקחטאתפרת ~'ש'ר

סוסקסקורסכגנורוiיסי~רנגכור~ jוכמכימ'גרסס, ""וכסרוממו""יסו וfג;::כ::יססב;רוגסנ:גוiימג·כנסiי jסרגיג'וכונג:\תקשדו."גגגטiיוע)כוופסכ
ווכדגחיכגסכיסססו tiגערנסיגיס"גומכיין..מכרכוח tiרפ'זוירוווכ'ינכסגו : ..<'יי'מוגפרו!::מר'יכגמח'יירז'י .כוכרומומ tiרפ'וו :כר\ייעט
פןנסיגיר OOגרק .ו' ;tופרגרכקוכןכס·כ·ףונוןנקרוניסןרנר1tכרסומיס tiסגכס:בסיסוססכסיגיגסגיסבכח'יו tiגבכ ti •,כfכיוסfכגינמ t\פרי(ןו
כסספרזגן tiוכסכר\י'יiמססיגכוכו ti,רפו ו..<'יז..ןיגמ tiכויווס'נ::יסיפרזנגורוחוגקרמ,מג,ומרמוfוכי~גרנומ tiפריוומ)רןכגגקסריכסןכמ

 .וגרגfגויכיכ·'יסכירמכמזסוכפיוכועג'יככםיססג"ייסס-ייזככtכמגס;יס
גסכיגככיוfו'<..ו ?lו"ר )וfבi:ידרנפ'רוכמרסםהנגהנרגיםוגםט)ישמית(יאתגב'ועקטודףכוכדכזi:יי:ר-.רוכיגפרום iגמ::;וסזi:ירר

גיסדימחכממרנונפכיi:יכגi:יסi:יוררידן,עשר'\חiכרשוה'אלגi:י"ייסרסוגסכיסכסיכיוכfג·וi:ימכםכנכםו
כפ,'סככגוססקריכ'ידעכג"כמר'גוכו l '[חייבו :מ]קרנגגקסריכ 'י'כמיס ti'יככ

רכסי tiכפרגרfכסומיוסמומוכפכיסזווארמרב~בכורותפרישותזואומרקרחהבזר tiמ:הואימניוסמ]גרכממ tiג .רגמיג
 tiמקינקריגיס'רנרר tiמוססו tiיסריירפשותזוד"למבשלמאואביהואנדבפרישותזייפיןפגסיגיגרקמ"ר .וניןסןרנר
'יגבסיסכס'יגיסוגסכסיגיג;קממרארשחוא ),ייקרא(דכחיבחיינוואביהואנדבגזי'<..וסכמכויוויט)יירח C ('יןכסס

 '.נ'יסטוכיטיחקרטרi:י'יכורגוו'חקרוסוולמוודאלאאקדשבקרובילאמרוהדברפרז~טגונקi:י"מ'י'ייגגיייוככפררם
יוזi:ירררמניוסמכדכסi:י t:iגו t:iכוככנכןכירכוכרומפריטומזוכוכ"ראאל :כסi:י
ווככמ ./י:iעגטיוכi:יסיפרוזפונכחi:יהינאואביהוא)נדב(פרישוחרחבנחפרישi:ייגורמגיi:יומכרכוכיממ .רוכיזמi:ייגמ
 cכזוומי Iמפםרוגוגןיומרימפםריiיקרוסישראללבנישמחונועדחי )כטמיתש(בדכחירמיזארקמוכרגגוי\רסגוכס'י י::"כי:iקרמז::י
עגנ 5גמסיו tiיקמר tiפיר tiווןכ tiפגפיבכמובדיאלאבכבודיתקריאלבכבודי ttונקד' .ככנוייונ~רש :ס'רכר וtifרסומ

ככבסיסגןכמגמנכיסרכמסעג"כעוכרןדעידעולאלמשהה'הקב[ארמ] )(רמזאזהדברןכוו'י Sג ti[כיוס](ר\רס)ס tiכוככוכוכfור
וסגבס\ס tiגמ"גועגוסור::יוגגסיר-י tiבנישמתו][כיוז(כשתמו)אחרזשלנניושמחוסניוס[גו]ורמזגו tiנכ:יוכגכממ ' '1
טפייז::יוגפיוכו'כעגוחיר::יוסמכונכ::יסלללנגוכרויחקרטסכימגככסגיגוrכר~ Cס'

 :וכ'וק::ירירפרקגרמג"יסגררכי ' Sוכאאנניךמחואאחיאהרןואכיראהר!כגיסוכחוער::יסיזכג::יכיו(כו)גרrוכוכמ
עייו .כוו'ירעוכמגוכס::י י::/'כי:iקאםרשבנ\ו jארך,סדע.וכ~ו!מקוםשלככורולקר'~וכקוסטכגכורו t:iסיiיקרגריאלא :ו..<'מר
רגינויגרמ::יומרכריגספו:ו Pוiיי , l/פירסשתיקות)(עלשכרוקנלשתקחםמקוסידועיירימ·וגככוכרמוi:ימ tiגרוסיע .עגייס..

וכמ tiייקרווכיגrוינגן tiסמבכגקמי tiכוקראומרחואוד iבבוכ! jאהרוידוסי)ויקרא(שנאמרניוסמגירניfcכיוסמכוו'יו]ווכיורבכיו
מגמוף Pככ tiוכמ"כfככקוכtבמעחי tiכוקרפמילשהואאע"פגלווהתחולללהןדוס )לוםריחת( ]וג.גti1י[ ) Cסמקר(וככמגמעגעויrוי Sסכ

קמי Cכוקרוכע ;eוכיק-כ"::יטגוכitונקi:ירשללללללו::יקרכויס::יכככריסכשמסכככוריכוקםר
רכמר"סוכעגגשר::יגרקרקויט י:: l/וfוק-כ )בקלהת(מהשאדנ iכדוםים]נחיםחך'גרימרi:יויירוסשאכםר :מרקטכי

e;t וקבגמקt וי-ןבניוכחושוחקשארםפעמיםלרכרעחחולחשעח )גסגיסככמירחווכמריגוגרfנ::יקרגריכממוiגt: טגסוכו
ונעי;ח::יעמוככפיוכחווכמירסגככוכקוסמרכרשאדםופעמיםשחיקחועלשכרומקבלכמיכוחייוזכז::יזג::יגר tרכ ] f'[ככ

 tiגפרווסזר::יוגמ tiןכrכסמוכפגיי l/יפםרבר[חייא'ר/דאוהיינודבורועלשכרומקנלחויי Cמ Cוסו::י rעגירמוסגרוכfל::ירונר
סזכןכממוכניריגן OOקרסרנרפקכון 'יגואלהיםנורא ) nםיםלתה(מ"דיוחנזא/ור]אנאcוכג]ריכורבוfוומנס) ti (וסוגרוגfו Jיי

ר::י"קנז::ימירזור::יfו'וסווגןכסג::יט::יורו .יו cמוכקרכמסיסובאר :רמר-וכtכfו
מגמtב,יג::יטרמ::י tביוסבגיו mוככfומכמוןדישיאלאממקדשיךחקריאלממקדשיךוכרמ::יוממימחי j 'די::רוכמוו[כמסיס]

;כרכריורזווקו::יומכוfורו ;eוע'וס'גרימחייראבמקודשיודי!עושהה"שהקנבשעה .וכררגינתם\םכוכוקרסיס:ריו י:: Cעtכו
 'כווגריכממ ~וי::ניוסכנךיממו וl ; ;f/יג.[ומחהלל]:(מחקלפ)ומחעלהחור::י:גמגג;מ י..<'י .::ייי:'יסוסבגןעגיו
וגגודו~מקוס tסייוקירויגמ m ר..<יfוכ; )ו(בראשיתת'/לנחלבנישנאפראברלחמופרמני!ר rאל;יואדעא"קזtםר~

ריגrכלעכיר;זוגיג~ןכrכמכגfוממוfו·גולל
פרעיגמקוסס;ככורוכמגריגמכגמראשיח)שחיי!בהמההנאתורחאמרהבשרמכחחימכ

סבירוגכבירוiיוכיעוענכגז/כעוג'רי"' Sוכחמיםודילמאביהכחיבתמ\םהוחטרפהגופיהנחודילמאוכו'שלהאברים
כ Cמו tווכמ\\ימ t:iויחקריעמג::יוונוטרוור!טזנא\!הווטמאי/.ומילאאכלטחוריזפיפקא :'וכובמעשיוצדיקבררכיו

עמג"ועיס tiכרגוריקיס 5כרסfכ י:: l/::יקבבההיא
כווfוכימוסבורג\\חי י:: tiמכ l/מ cווסמעכמ"ועיס tכר'ור\קיס 5כמסומ tמרומiי\\קיסמחכיס-ו iממר::י :lגססכיכיורעסכממו::יכןכחמממרגfו 'וjי::ו
גי::יגימ·מגמרקכומעכייומעגמססגירפעכמגוגריכנגויי tiכוקרגוזמרועג·יס-יו:ורכככרtכ4סיס-מוכרוכיהמורמ::י tiגמכנמי\רכיסיורמו:וfו::יסג'ני

נמיר::יס,מ"ררמיגמגרממוfו::י ..כfיגיזכמררמ·גממרסגfופנינירכמר tומפוכמומזועכמ·זו iנח'מ·גמ:וגמ·.כומ::י jגעגגכרייור::יו rוסנמ tייןרמיי tכ
 י:: tכרפכמר\יו::ירכורגח\\וזכ tס::יגרי::יייוכג l/חפ'ע/ומוסופח '''וכפרס .טחיק:ווגככגר Cוקיבל :ק'יורו t:i "ע 'וכו ו..<'וfוכגיוכחורנריסר'כיג tרכ
c י::יbרמt \\קוייןומtייוכ::יג;גוופסמו::יiגמסגרנורכמרוכוכ'ורנספריוCi ::י t וכרמ'<..ו·מוכרti ומז::י .עג'ו;ווג'רמי-וכמר,;גיכ::ימגחייזורי\רמז::יממ• C 

כפירס'ו.מו 5כערזוקס Nכמ;ר::ימרכמ ;eיכבכי י"וti ·fוכמככרו'י ;eמכנפיכוסגמוכר::ירנורעוכוטגiי\\זורסחיי\:ו,ע;ג I'ר'ר tמ::י"ס mכפיםר"י;ישכ
רניןכיןונפ'pורמי-ןוירוסגנכוrוי:יti pמגtבוןרוס tiריר •וגו'וי;ג.זכוכככ::יןרוס:שנאמרג"וקמסוIכפומ,רגריס tרנריוגוכין tiריורו 5ומיוקנכ6ררררומי

רכריסעמגסר"יiרכור~י tiוממtב~יר tiיזfכגמוס tiרסי" tiמפרגרכרוגכ;גרfכר::יוסמגי .וח tiגזועחרנמכtבכמגונן : Cע'וזומסרנכרו"יון tiמגגי~ tiררי
 tוכקרכממגוכרדכויוריר;וeור"ייכנfוו Cמקיגס"גפוcעירכפי י::·כ Cדר'יר-ניסעכווכ::יר::יר",ניוכקרסיומרגמיכ .כווןמכמיו cוכמקר;גרןיאל : ti 'ע
fור::יר 'וIt פועוכפירזוקקi:tסיm }עe; ברר,יותם\ם : ;"וקוכעגססכוכקיטגנרמטוןמעסטכטוכקיטוכקרטיסכיS כמעריקt בררגיו ,ורפט'ווג/.·ו

וו tiגוכ(ס·ס tובמעגונכוסויר-נ~וגו'ררגומוכיסכfו::יחמיסכסוווכווכפ;וכעט:יבזוכחמףכוכיו;גיס..::יררגיסכ"עג )זווכסככמיו Cב"בככ 'וגיעגיו

עיון
חוסרה'"ייןנננהו !')קי! j 'ומכ( i ,מ :tנפיסכ!')'בךיורינננ'רימגננינ qרנני!סמריכן hכור
מסוניומגכךומ C 'ר(!מוורגנומ e 'רפ:וך'נמאלא: jומיטנסףי,ממוכסיורריס i'כמסר
זגכמ::נך.יסנגימסכיכס frויוס Cסגנוריס iכע,רו~ rמרסו,מימרו,'ייfו . hרמי, hסיכ

ר ,cרנסיססגרזפ jנ cסממסקמגססיכנ Jמ Cורפמ,רכו rכחנוכמיםו tגנב tנככ,נוכfויו:ג'י
זו סר<:: rחככ" jחיכ <:: r ,גנ lמ Sגעחוגיסחורגכור<::זוסח,דחי <"סי('גסר:י rע, רי<:: rס

מ Cדוק jמ c וד,:! l ר<::חיגכס(יסכסכיfו cמ lגננו:כממק:גדעו:גנס,פי jקדומl:כיס Cדנוכריכ

יעקב
כוזיוכייגג. וf" !'):ומ'ס i/lי'יגרמייגנו~כ:כסו(מנרימfומרי,רגגו r "~ו !')יזיג:,ני l/כ,כנמיסוגנ

קפ!'\כ!יס hונרנוחוני)'!יימיקםנרגמררו: h'זי hכד hסויגןירגנ hנ::נוכייסימוספונ;!')
מסס ס,'וfריעו~ח"מ,מונמרכסו(סכומררמרסכמרססכזיריס~ו:ס :ctסי,ס :tנמיסס
גוכוס::נכמרוג""מכרזינסו(סנ::סוfוגךfוורמרסנמרו::סוfוניסנור !')יס Jננומריגו Cה

רגיר'~וייוגי'קועסדיfונכרחימfוטוגנ::סכחרחיכקר(ו'יניוסfורנוכי:גןגגנגנעו,ס
ס:גו:רחימיוענו::יווחניוסfונ.כדזו:גמתיסןfז Sו'סחייססיiי~מ(ככסוגזוכס;גנ,'נוסימו

מ,יגרו

 •נךינעייינךע Sייעל )~ו.םנריתםח

יםלבראוצנכ

ה Hר.אשירםר. ]חנ
ןונכמראר.רישי/פיו

 : )ח l/גנסג(יףהור
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יוסףיד
ינימ::נסדר)וממכחוא

ירסמגב : fIו jסימ
 :יווי l/עסי~רייע

 hע'ו rיףניעיןכ
ס 9י rגניו :,גויו:
 :גוfו'נfוייףגו'ג
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It )קמזףסכסזלי
רפו::~,נילכ :עיכ

'יק"לכזיפלו::~גכ
ינסכ"דני • (\"ס

ר:;כ"כוק"~:אםרוגו'סכרקסס tiככעוס\סוגו'וכרקסןכפ tiככס tiבכורגמיככרק
ח~קכפרק כf~כf:יגfכסייור~fכ,י:יכ"ג •עכיר:יכסןכבככר:י כti ~fככfכו!רו
מוfכמןנ Iרסכ'מfכרגסמיממיגכמ:יסמיסרמרםמי,.מיס ..כfכfיגי:יברסינן

זיסרמגררכוק""רמנגןגיע~רסנכמיריןמוfכמןסגמג Iר:י/מגמ Iוססנמ
ורכ\רfכ ooירכמכ!רי:ירבכיקרככסוס Iוס

כעכר:ירסכממ:ימכfכככרסח~ק Iנפמכו:י
גריכג:ימקמככרס lti/ככבככיי:יכ:יו

כfכ tiכבכניוםככfכרוfככ:יוור'חכרמ
עו:יר:יגעכיןכיככ"נ Iס'בככיר:יכסן,בכגרס
יןג.ו:ירספי'חנוככס"י tiרגיוזגגועככמ~·
כככככרגיסרמגט:יור:י~ו!ר vגסבכ:ייר:י

ג Iרכמ'ר:יfכ"סוג!רכעג"כשרסכחם~ככר
כיס..ימוןכככמיסןכו:יר\סירעסוסכככfכ

c, כfכיסמכגסורינכעמrכיכוסמייטכונfככ
כמיס fbכככרfכ l/ירס'סנככירוסחסומרכ
סנככר~ר:יכסרזיגככסירבכמיוגמ Iוס

גמכוכזמקוני .ג Iבכג/מזייררוו:יפס
נמירוזס Iיככ/זייירין Pומינן Pי S:יירוכ/כוס
כןכככמיסמייייכמ,ונחיססכובימקנכמ

יןכככמיסכןכסוייס~מ 6ככםנכיטו:יירס
וכמייוזיס.גימככמוונכבכ tiכככמונכיוס

ti ןכסוריסבכוופמכיוכזי~קסג!רנ 0ני
ויfנו Iסנכימומיכריטרסרומגנ::יככומ
פי'נזיוככסו"גררס/י'גיוןסקססייסס
כקכיט"ירבכבככ\רסנססכבכנרסרכבככיו
כככfכרכמכנכסכככמיסווככיfכמםסמיכס

קגטו tiרגכוטוסיסטנכfכ~כנככיוגו
ti כנכסti וגכטסויין:יןכבכס· ti כ'ק~טו

ג Iונכ/כככמיסןכי"סגעניןגוןטככfכיססס
ומיסנזיסנמרנכנמר י/' tiםrכרנכסכסרסfכ

ירבכרססככ;מחסק~ר;מ/ן~ככסוסג"י
 'ורמיר"'יוrrוסקוכיס I/רס);םכסיניגרככ
וfנחכרמגררכסrכיכסבר~יןכמירנכ

 , l/םריו S~ווכממכו:יגי' iכיס 6ככככימס

כופיםררגכידגיוןפסוסנסוגיי tiכוויככ
ניככfו"ימכfכבככירסכסונבכברסגבכנין
 :נחבנישרמיtכירבוקםבררווהרו Sרס tiיככסועטרסככסfכ Pגבכניןכסי
ובאשומעהשמעהזכמשה)(רחזמדיז][כהזירתווישמעיח)(שסוחכתנאישםכחנזיככייגנכינכסוסרס .. 'נזררכככר"מר

וננתייריםרfו~כבכימ~מוטככfוסטטרס'יו tiכfכ
םמסיסי"יס ,"כ ;Cו\וירעח~מססויס tiגוגסכrכרגנכיכןכ'וכןכככ:יbו'ו'כומרIכוסטו:ירסגיסקככfכר",חיירעסוסכמהורסכrככככרו:יסכמומינבכמיר
bכ'וטרו..יסטוכ:יti כמ~קכפיקכככומרסככחככרנרכריניקיקבכורםיםוככסככככיורס.כרוריס:ירכריסגיורו"קננכמיררכמlt; l : כככסהנתעריfוti ככנכti יס
כינכס tiרסייטכ!ריככ!רזוו::רכרוכומי ,(ככככיגכרו tiים:ייס::יבכו~סרסייכיוככ!רנכורריםןרכרעוריfכרחכוfכפוככופים'ככ"רtוככפרם'''נכיין .ווכןככפוו
ככפייכוחמסי Iגסופ/רג.רועככןססכימקיןגיזכfוווכמי"'-בכוגסמןרקרכנוקרמככבכינן tiומ .וס'ככסככנירו..ןוככזיגכי~ןג:ייכ וfי::נככייסי :ג Iע/כררוס
סייי'יבכיגימרתססגרגעיכגמגיג:יווכיחסגכמסיסעוג::ינככיגוfכקככמכבכיגמסגמ .ס'ווכזייסבכוגסי:ירווירזרגמיכיהא :ס Iבכ/גוןרג.רובכככןסfורוכס
מ f!;רובוןובכוגומוכזייסכיריוכממומ!ר::ייבסקרמככמסיככע\מריןמ,ןכפרקורפריוק)ויור)ו'רעגסגמג:ייססמווחכחיססגמככס)ו"גמגסיוכג:יןגובכסינו
סנינכסונfכקרביןעוכסכחרככימכומרוסב:ניוקfכ'fכfוגי~:יוכחיסכfכגונוןמכסיוכגס'רכככיוקרפיןכוחרככבכוכו!רi"ירכוכמכככככריםנבמ:י:ירופככ

כ tiבכםוככםךסrכ:י l/:יקנוfכיןנכוסוכם~חווfכג~יסוםיס.םנםככיס~כfכי:וסיםרכמכיו~וס tiוס ti ~כח\ס~ככיס tAרכ jמrכטמבככוכfכ:יכנ\כטכ:יטבכוכ:יכפי
ו::טככעונוןבכטסמטר~גנרכוקיחחרויםככבכככטככעמכfו'רכסכיירסfו •ס'וכנכ tiוככבכ:י tiככסובוןימרוככע tiו'כתנאי :וק"נוכו::~חוכיכfכ~ו tiונfככחבגי

םמיגגובון 'י:ימ Sרסגיוכססזיחןרככיןגסוימרוויו::וכבככממנגר"בנ)וג Hרמגבחוככם H!וגרפםרממבככיו כif-יובוןס'סוכימוכיונוןםמיגכמfכירrכו
סכםעסרכיוסfכובוןבכססםfורממככייג~חכסיםככבכינוכגוחריסיfכגג:ייכיfכ S::יוגיובכיוכיסיכמגככם:יג!רינבכםסםfכרגגרבכייבכויג"כובוןב.ום:י
גכמfכוסככב.וסםבככיוככ::יסכר!רכססחסיכסכיגכככריןסיסםככרגר,..כיfכסוכרןכfכרככטסגוחיכ-יטרכמ lכמfכסfויוכבו' Iיfכ Sו:יגיכככfכמיכ Iמסמוכמטסגס

מfכבככיוככסכמוכחסובכ"ככסנכיוטסוגירעככנקככככחככ!ריכוקטסו!לכנייו:יטעררכימכמיסגינו:ינפינייכמימחםנכבכו ffםב.ו'ובוןכמ:ייסבכם::יםמי
גו::גכז.נם::יי:ימור::יככמוו::י,,כוסכטמעינרםסומ::יכוגרכיכר~רפסגרכיטניהריכםנכעס Ciסככבכמסורכמסגיווכנרסנכורעימגבכורורכיינוןנכטסםfויגנ

טימב.ו::ייו tiגברןמבויכו Sםמנרברגרפםוככויםכומבכ Ciסכנכסנכם::ייו-fכנכסרסז:סגיוורf<ככרמ Iור'ווכןסופווער::יעוכםככסיף.סנגןקיכו~::ייס.נכסוכ~כגכ
יעקבעיין

דגמג סו:!":ופ:טי"עכו"לל r:M .,נ.גתיירוגמ"ט :C ו:ע,":: ו:"ימIלוישמע :גי Sמיכנוימכ C 'כימוגכגגי~יר r י:: י'{' 1גכי~עכעוכ~\(וכ ס:!גמר :e'"יין""ניגזו{יס
 iמלטגד,{חנודעעגדגJכז,{ח ס"""יס eסגfו Sכעכדו :C,ניס e~מדולומ eיר.."ג'ס "11 ,,,עכ rוונ~ןכדגל r "" •נמכני:כרנסקלטכמכמ"ד :ו:רף~'ר fcול'יC O ~ממ
. :C(ירמפן (\וק{' :Cגמרן.:ויחוגןנמגניג'מ :r ":ו:כ"יס~ס :Cכ!:כוסע"ו pחיגרן~ן I ססP ע{יר:וr ~ )כיוe: כמייגוכנ{ ~,{ממכק:וימחזסS עגמיוןכמ,כומS ", מc כסrוrכעגזו

 ~Iז

םכfוווfכמוסגירוכגןכוfכככfוכ,ס!רiג.יכ::ימ,בfור tiוfכrכןוג,מכמיסו·הבאי!
ובחיסויורחנןכככיfוו]:ס::יו::;גיססניסוטכמיטרו-ריוםסןירבכו::כבכ::יםכבכס

ti כמיו..סנכססגן~סקנכמקירסוסיני .גככיסfדבכרמוכרמוt:i 1::יוכסגסוקסגמ 
שגו!לקרכיfכד::י/נכ'כיןיסרכמכי! .ג] A[ר(לכל) :ג~כסג"יסקרכיכfכ

וככסבכ!רכזיכניi"יייוכגמסכמיסכמכ
 :םכנכיסקיבררכtכ Ci 'טככrכרוrכורסמ.מוזכאותושלאוינתוא"ררשב"נמאר Itשעתאבההיא
 :כככייסמrכסןויכנכינטו! .דןך,נעריחםדאכדרביעדירייומנאעבירהנהן 'נעבדה

II כשסעשיהיליילייS םטעכו::ישנססייס .ופן
סככעסי::ירfנככ::ייזי t:i::יככככגומכו:יכמון 05בהשהתכבהדת,גפזהעברמחדאררא

שגו!לסנכקריכיןרנמ t:i 'ר::יייוכוריוספון 5[רזuיבה],,לטתזטהוראיזחשואבידועקולטתזמ)
ם::ימניס·נכןריררססשסניהי! :יסכ"יס(שם)קראארמארמאבהורביטמאיזשהןבידוע

 .בכיומ:נקמץרו-ועוכוrכיככי::יוםנ::יס :מאליהן]הבאי;ונמבהוכרוהבאים
רייככיrכרוrכווכfויוכיrכ Dכייrכפרריוס"קהמשכוהומםשלאעדנחביאע"נקטי 'רףכז

זניחםועונומ·כגס:י"'-פזוררrכככיוrככקבזי I rג
כוכרסשסומחןיקודססכככיס כו\\י::וכחיסועבודההבומתהורת

סנ"יס)ונמג'כחיסחינס r::יייינכסנינזיכניעולותירבווהכלא] Iע/קטונר~[וכו']בבכורות
:ר,נ,יאחגככ/דוס/· vזייע-יכענמtניגtנגיג t:iכי)(שמותוהכתיבלאשלמיםא"זעולות ).(ווכן

ממןקורסמיכתנאי·גק"ן:::יימפנונ:ימא~מאאלאפרים][לה'שלמיםובחיםויזנחו
איו[עולותעולותאםכילאשלמיםאכלוהתביאושלמיסעולותקרבוהכל

בריוםיור'אלעורר'דאתמרנחבנישלמיםקרבולאדאמרכמאןלא]שלמיס
ט Iמחנ)בנילמיס tt '(ירבו!אאמרוחדנחבנישלמיםקובואמרחרחנינא
צנאומבכודותהואגםהביאי)והכל(כראשיתדכתיבנחבנישלמיםירבוד IIדמ

מובח][לגביירבאינווכולומובח][לגביקרבשחלובדבראיוהווחמלביהז
עוריו)(שהישדכתיבשלמיס)נח(נביקרבולארמ'ךומ"טשלמיםוהאומרהוי

רררוסצרפושמעשיהואמהותבאבצפוושמעשיהאומההתנעריתימוובואיצרפו
ההוא[צפוז]עודיהתניבואידךדירהומניהוז tttמסחלביהזהכתיב[נמי]ורמ

וביחםבידינוחתזאתהגםמשהויארמ ),(וסמותוהכתיבדכתיבהיאגריותבקבוץ

ויחקיח)(שםור:גתיבלהררכהועולותלאכילהזבחיםאלהינו]לה'[ועשיניועולות
ל'מ'דגבשלאמהוהוחהרמתזארחירתולאלהיםוזבחיםעולהמהקחתזירתו
[היה](בא)ותרהתמוקודםיתרולמ"דאלאניחאדייהתורהמתןארכירתו
דוא[ירתו]רמאחדלוינויהושעור'חייא'ר[כני]דאיתרמלמיטראיכאמאי
 ,תוהרתמןקודםלמ"רהוהתודהמתןקודם[יתרו]אמרוחרהוהותדה,מחן

י"רשיtפזזרףזבחיםעשרארבעהפרקחטאתפרתא Iמדשן' 104ייףס~י

סי~ :tו .'גס tיפ

כמסי"י"ז Dרג~
כין:fויןרק D '"כ :IיIל
 :ע'fוגרז~ rע"נ

• 

 •אויףביממט )fר •ןמגתורמה



מדוש//א ז~,רףזביחםערשארבעהפרקחטתארפת ~ IIוש

ות"'כרכירכסרפכrככ tiי'ג.מ"סכרכייכמ Ciווכו'כrכגמ,"רק""יפניגי '"גכrרתגיגימתסוגייוו"ומדוגו'ייוע Ciכוי\'י'"י '.fג j'וסףיסיןיעמו\לfכנסייfכ
יrככרמ,ןכrכיט Ciוכ Ciע" ''' CiכIכירקרק Ci "וגוrכ Ciכתכסיגוי Ciסכrוו" ''' Ciרפ Ciנפיכו\יתימ"סתמייד iושפניגיוכמrורמזנfכיו"יrורמ י""ר"יסכומ"ס

דרריP ti 6פיידכנד"יכוימ'ייכבכעrכיו tiדrכגמ,"תגיגrודדכמכר'ריכ-מיינג.וייירrכרסייוכרנר'נכטסי j!מגגגכיגרוכיסיףטגרוכס , l/יסרכריכגכד
נכםטסינג.tנכ"רגככרברמדמfנמיפירנר'נכטסמטרגכוגrככרנר'ס tiנכסfכרמכמכמגמכייכ 1:ררכמונכטוסכיסגרסימוכנכרגיסגריfכמכנכרסיסככיעס ,-:tיעיקר

ירבןעםססfכררג,כב«::יס ''' ,-:tיכ::יס
 וti "' '"fפרכמימרומע tי'נכיס rינכשמעעמלקמלחמתאומר~הושערןונתגי~ר •יטילבחיכלל :כמזכימיירססומיס
נכוככקרוכ,נכמrכוסףיסקייעמסטוכעיהושעויחלוש ) 1 'שסןח(בצדיכתיבהשדך,י(יבא)וכ"rכומיכומיוכוככ 'י\י\נדקימייסמ
ניסכדמ,מנ"יitסוכיעסעיקי \1יסi:רסלללווכנווכנוכנסנוכסיכנווכםהינכרו.יס
גTוג,כי\יס Ciדכייוכסימניתגרמיrכוגוכיהרמדיעעזראר' •חרבפיעומוחאקעמאתניס..אםר : ר:l i/גסקכככרד'"וכיגוגר

itסוכיבכסעיקימיגוכידתמוכרנקיסמיגסוחרהה l/הקבאכשנתןובאשמעתורה 1מתאורמטיtנ:רכע Pגגכי .כעוכסנככוסיב tר'
רגכיכוימכבככנכ'וiסיףיסקייעמין..ממופוועךהעולםמפוףהולךקולוהיהלישראל :יזכחס p 'יגמכירומיועג<ערגסנככו

נכ"גקנככזווכחננכיfכיגfכונו'עטסמםיוארמובהיכליהןרעדהאחזתםם IIעכומלכיוכל .ב.וסרכסנכרfכ tי~יסרריומתתקער'
סמרוכיטכיסימרעמנכי:ר:רכימכמרכ:רגיכבודאורסיבהיכלוכולוגט)חהל,ם(שנאמרשירהסרייכירכוכססועדוכמדסדוירrככו"ו
דפניגימכמימיכמדfכi:רסוכעrכויסוכrכולללסימןרת ,.<rו ,עוז :רורנכמףוס Sדכי

יכוימגנככמIכיגווכמומורסי,דסוכסיימהליאומרוהרשעעםבאצםכונתקבצו :רמ; I:i' ;tiמעוזס
שרפייס Ciווכתמיגתעסתםמירגגנבא]מבול )(מביאשמאשמעבואשרההמו!קוליfופייו

רגfנבעוכנקרגר'נכטסו:מיגגנכיכיrכ tiנשבעכבבר?עולםמלךהיוישבלהןאמרישבלמבולה' )י=(שנארמלעולם
סנכרססיינוסףיסרןיעמס tסוגייארמוונון)ליזאתנחמיכי )בדישעיה((שנארמלעולםמנולמניא rשאח IIחקכ

 ,""געפי י::י,"ע t "רקרfורtפעי::יםו)שם(שנארממניאאש ל~'מנולאבלמביאאינומיםשלמונל~שאמ)לו
סףיסקייעח:ריח:ר:יםוכינכ:רבכיקרל

סכ""רסינכעסגסווכסדימכיi:רדמוסיסיביאשלא(להםנשבעכרכא"יגי'נשפט]הי[באשיבא)באשה'הנחבי
כישfכi:רוכירוכגווגו'וכוע tiגויסיבשר]כלמשחית[שאינומבול)עודיהיהילאט)רכאשיח(שנאויבעירןכרמביל
יקדססוףיסקיינכrכ'יוfכמרדכרידוכג:ימגנזיוכביתה IIלהקבלוישטונהחמדהלהםאויבששמענוההמוזקולמחאלא

i:ריפןעוכנקמגזווכrכירfכ...מרדגירססזגיימבקש)(ודו.אהעולםשנבראiכ,דוסדורותד IIתחקע Jאצלו][ננוזח(שגנזח)
רריי)ורספיע:רוס tמכםמעמ,ןגירו rם::י ] [ללל ] [

סיףיסקריעמ~מו"רגרעחעפימםמעפiרת(ענו)מידיחזעמועוזןהגט)חהר,ם(שנארמבניוינתהוביקש
fcכרגכרנגיוכיעס INעיקיו'ירמ Vוכ Pיםיריעתאודביעקב)(בןאליעזררבי •בשלוםעמואתיברךחןוארמוונלם
 ,כ"ר:iדג~יכיימנפיסרכ"וגו''י Ciעאשראת(וגו'חאומרימרכיכלכשרמעויחי )היהרשע(שנארז.ניבאשמעוסף

ע"גקמגח"rכבו tiוסזגייווכיות"ןיכ-רמהוביש
יrכר,רידוכרנכירנר'ככססםמרדג,רכרימייגככעוככק ממוr,,,גוכיגטוכבכוכ'וV iטוכסיףיסקייעrכ:רמרוכרכדעמרסמדקימIitכעי:רכיפי~וכיעi:רעיקירחכ"
וכס 1Aיגכרקרמיספעי:ררמטיסכופירטכמומרסנכחןקרדסיחרוכוכ"ררמף'ייכבכג"כוימ..ורסי""ועוכחיסיירכ ''' tרסגחכונר'בכם:רמטיסין.וכסגכעג

ונכירןכו 5נכוכר::ימרו"::יופסרומסמככונירוייניוכח tiגרמfכייגויחרוטכמקודסנחכסוכ"נ::ימ 5קככככ::ימור:רנמנ::ייגfכ iונכfו':ירrורסנסגוכ~
מסףין..גוקרכוטסטסיסגיק""יכסיכיככגגוrו:רר:רגנחיגחמכמגסססוכיע:רוככחיפוכדכמכוכיסטכהרכנכסכוחעגרנמסטוכע tiכפרמ"חימי, tריסוכ

ינג.itרפיסכוסi:רמייס iti:ררfגיסמככנויו Sומ,ווכככrכין tiדרסגימנIכ'גמנוסוס tiככיבוגגrוi:רווכס tiכפירו ti ,"tiרדכייגניכו"'וכוi:רגו'סיופועדוכס Lי\
וכייקסוקכומויסי ; rltכrכיק'י tiכמורסכמכסיוככומ tiכ"ררכוו"גר""ריגןקיכורו.י'ישכשתכבחכ:ימריו:ומיורסוכעהיו"יסבימי'ג.וrוקיסכדכירס , lti/כIכיר
גכיכi:רסוכfנרווכ'"כיממסנ tiמכוכאכל :היכ-יסכסרפגפיס'"מרס"בכסוומינומוגו'fכיטrכירוכגגס'י\ככגמ 'ל\וק( rYנכיק..זוfויס Lרנ ti\ויסכfניוכג

""ייגןדסיעi:רק l/רבפכעוגסייכרנוככימס l/יק..כמ,ודנריסרכסמרכםמדגסכחוכיסכועמרככככוכטוכעדוכסגמג::יקטרrכיט •כסרככיזכמ Pוכמ,גו tiגטכע
mכםנכוכעכוי'כבכוכסנככרכוככימסחיכוrיכ":רנטכעטגכיכוכיסגררנסגרמוונר'נםפע 'ר:כfcכגיכמטניוגסרמכ ti 'טכיבכן tכוכונחזוגסכונמזוגמ::יכס~

יכיfוכfכ tכזונמיrיכס"נע tנגכר ti:ינכוכסכגכ:ר"נרסגטכ"כו;מףנככימטיfכנוככעסיקמ"י:ר"פר:יגfכוי"כ כtfס~נכרנכעכסי::יכמנזויונשוכופח
IN רשכסגגכזו:י::י:iכינוככיחכררחיחחח'"וכ:רעכמככrכיכ-:רגיכרגdנכרנכרס"סגטונפס'נti טנכסמכמח''"וכ:רעכוככימוכיסכS כטונכירסr חרנ:רtר

סו"יסרגיפימכי"מfכrכמי"::יכככמככ"כיממיטבכ\יוכסגכענ tiיודעיס"יגסוססםסוגד"סיקמחrכוfכוכסנכגמפינוסקכ'י""כי"מירכיייססכדוכרנכ
בכ\יוגסככככסדיבכ:ינכונסגכ"עו ti ';:ןגךגכקינו:יי,כיככrכיכ:יסקכ"\יסיכמימויגיזi:רגגגתססוגיי .ודכ'דויוממrכעק"ר ו~כSfגטו\ל:חשיתתןכפ Ciג

גרמ\לגוrוסיר:יערכסרמויוזרכ:יססעונסקיוס"ימקירוכןמסרמכווהיתכקייסרמוייסi:ריוסגמדורוrכrכ:יקע"דוככפגיררע-יכיימ;נר:רימננרזסרדככסנכrכדi:רכי
רטןסיכריטמ,וכ:רסינ lNtiרעי"כרגר'וכערזן:ריח tiרוגר::יערז '''סרפ'וגו' Jימכבכוכר rשח' :רכר'יסרמכיקנכוסfכוכעטירעסקסב"::י ר:כ1\וrג;מוכרינןרניר...
 rעונקרrומט::יימחסורסכססניחןרפ"גכמווכומיס rע::יסגיכקכב::יררfכייססיטרמב,rכמינכסמככמרמרחוכטמר 'מ;וכר\רסנחכסוכמכיטרמגעחסכ'ינחן tiכפניו

נגסרכס'"וכרחיס-.יכומfנר rרבכ'יו rעס:רווכפכיימכ tiכ'iי\רור'יוכ:רנחומפגיכריומ,ונפיקרי' OOכדכקייוכ::ייכרכוכמרfומרחסמימגכסירמכסכגזווכ:יחיט
i:ויכרי 'רfכערוכזוti רגייכס "(!ענרס:iרכוכמגיוו:iרכימכ:iכויrר:iכמססכוכיכרממייגווכפגיססכבכ"ודיסגונסרומו"ססי'יכמכ'יסS גמיגמסימ:ריייי:רמti כרס

יסקירנכrכטוכיעמין.,וכיכמקרמכtנ:ר' .רגר'"גכיגנוכיע tiגריi:ר'סגימויוכממע tiסוףיסקייעת :כסגוסעמומrכיכיד 'י'ממירג l/ובכיכמ ti 'נכסכוfכס"
כוטגריסר"'וכעכרו tiסוףיסקייבכrכ"עו tiס tiג"יםרמנוכועכירסירדומי\לכדיס tiייעי Ciמסוי-מו l/קדככככמנמוגו'סירדן ,,,fכהס' tiרסכ'fcכריקוסף
,יסמייrכ'דכמרc:פfכיסוףיסקריעמסוכיעrכנוווכפורסוכוקדסין..מרכיןמrסכוסדיחנקימ ,מר:iוכקינכסגחהו"i:ריינדעפיייגרמנסrכ 5רקרנגטכערירס Sרינג.
כ"יסטטיג::י tiמ'מוככrככמיטררזוערדקוכסרכמדק""ר::י'יגמרמ"סררחערדכססי::יוכמדוכמרס \iי Pוכ"דקמוכרדקימח"ימוס Ciוכמכמכסמגככקרמייfכ"

יעבקעין(
 fIו~זוומ~קככפכי~ר"ווגורן Sסוממגוכמכקסוfוfורםfוכfוןקודסטכנרfומיככמוגדוכחגיונוסרנודוכמגוכדעענרסמנרוכחמכסרמןןrווורגמג C:;מעמןפס cככס ~זcc fחס

רונגרןנמכורפפנרמגרוכתניח cןנבכמכיגכיז.מסרוfורוומכפ('ןיכןסלסמסיסכרכתינס(ימוםמפחימוfומרמיר ,סרנריסנסקוריכיו jונסיפו Iנגמסןמרפ.ליגתא :'פניג
ככמנימוסקן,ןפרפונסמסןףוסן;ופמ Cכוכקויחיח :ניסכדמימ Iמ{כנ(מגוור;כייןחרונ cןממנכע;מנןסמנקסומכמיס!:כס ;' jןרמימ;מנמנמ"סן~רמ; :r ';ית-ורס

ככמנימנקסיקמfנופוווסחןרס(חוכסמר cמרמכילכמחןרסמחויחרןסמבכ :tכרהיסוכמנממחרממרפ Cיסו Iוררנןגרןנמ(ןרפמגדוכחפנרנמימרכיכfוכחנווררמונ,יממנמכים
רנכעטנןמרר Cמפפיקר,כ;מנןכיסמfו :jrכו:נפכנר:איינררןסןמסריןממר Jן cגכוסרכיסס jכככססו:כחוכייוכימחכסוחסוע~;מ cנמ Cקרנינקועדמיחמריע!:מגוגומנק

סגוס cכנממרכפכמסנןכסוננסיסיסןכמןכוfווסיףוכמfווסיףןנמדנריומרכפככורווקגחפמ;קרסימ"כםעכיסרסרחס:יי Iכקגכ'מנקרנס ' C 1;ס'וtIכמריםמרססריסכממייו
fומתמומסעכיכו pרחינריוכקכרככוכמירמכיכמכי cמ כ:!ומכןכמיס ;:וכמנןכומר(ןרבכענדמגרוכת <יימכיומנקרגםסי Cמןכמקבכמ;מכמכיfועמנקוינמfנתכס :(וכן

רסו\כסק'נפכזמימfוממממומסנעסכימ Cיסרנמ'סרfוכרי Cמיסכ :Iכןנממגיממ,(וורנממנמו:::יכקרןעס~רימססיסכס'מע cסןףיסיעחרקממריקענכוורfו"רוב~מוגד
ווכס
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CiM יסCi כr ,.סייגמדמסכויארמ(שם)דכתיבמ~ו.ת]בששכולוהביתוכר :וטכןכסכןכמגכננסיגJ גמוכגנמגמCi פירס"י

כסנrוחגסחיטרנבגגיןכסכיסגכנפ'כעיניוהטוכהמלךאדניויעליקחדודאלארונהגנג'ויריבגומג"טןנ!'גיסרנימנסנח/ןס,
נקיו",ר"iיitגכיסיגמקרמ,נסגיוכוסלעציםהכירוכליוהפוריגיםלעולההכיןראהחשסרכמרס]:סגןמסכ~כס tiייסגנ tiויץ
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ססממגסרןמוכרזוכגורמטהבכיו'יי'מ-~ ,-~ •טיכ"תמגתוכוקרמסיfכטיכסתאתנונו':
רןמאסרוק"כ:וגגנגיריבכרתבכרמיגגיןשלמטהמאיטורבלשלמטה[עולא](רבא)מנמהימככגמקרמfכתיו 5וכוכ)וrרפםהיי
גסיונו"סיכסמכfותוכזרrרסיג.גרכוגככדקורקםאעיזא[אביי]יהודה)(רבאמרטורבייג.גוכוכככיוכףכגיכמכקבכ Ciי'יוככפר
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 :םמו ~י~"גחכיים~חכיוכעיכיכרחתמימקין'ו~חכגייכיככיתרן..,תכרחחדכחכקוח~fויתו~חחפיפומג~רקחמרתfכמכ~תיוככימיןכח~קס~סרג-..מד"הוינו.'שא ]~[
 rככימםתי~םסע~ .םי~תתאתב :ככימיןכח~מונכו~טי~"מיקרכן'מיוכנ~נ~ ~ l/כחוט"י"גיוןיכ i:!ח וf~מוער ~"וfרוfוטפרגןמטמע וf~כגימיןם~ ~~ r 'רף ~~~(
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 :גזיכ)כר
כםרחרגתיכ •'ימםגןתו,רסונשניחונכשןטכרתייכות r ~ת rםכיןוסימר
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ירנ'רבג.ירסיכת~חטרחוזרינו'גנניתןכלל :.lלויסויתטגמכrכקייוכחסרגונכתכו'כרחוכר

סיוב;יס):נמכיןנכןחננמ'רםווי(סחריוקוחונכנפתיהורה 7[שקוחמיוצאתהיתה>ךו-מירזתוכ'ענכר 5מנכימיןו:וי~וכ'נאוניםדחישי
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 "ל-ל'ייוכ"טס/ועיכס tiככטמיירוכ'סחרטכתמ'=י r'רס~רזכנמי%ס
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יוםףיךנחא /Iז.כדש-;י Uרש קיטקזזידףובחיםעשרארבעהפרקחטאתפרת
ע'ם:יגפרקס'עא 1 1

 ,יבנ "רףמגינסבכמויגס t:iחרכ t:iרנכגיקמנכרכס Sק(סס t:i 'נוכג t:iרטניסגיוןרק Iנר,.ויטטנכנובכיבכנינכטנכח(כרוטופטטסיס ,נכו Sבכרטנכומ,עשרכ N ~ =ירסר~
t:i כנfחוכררסוגחסןר~ II נבכסחוכמסחכךטניסנכסרגסכS כחסחוfחכנכנכוןכחונוכחרכסננוכסנסדרII טניסיוחינכי"חנוכיחיסיוכחגt:i סן~ II חt:i ניסIC: "מp מזמI קנכר: 

f!r;t:i כחחוסנסרסממ'כסמוחגעטיריחסנססיחמגךגססגוfסמוחכמכרגt:i חסוכוחגמגךII רינחמחיגritסגימיסנ"נגרזוחנרס, II נכערןוימיסניסח~ 
נאוניםחדושיגווגחרמכרסחטיכח Iסכנכסוחרוסנססרסמחרררינסגיוןכ IIו'טניסו IIנכוסרמננננכעססטסרחערטמומכח Sבכמחרסוגורfונ ti ~'~ט ·ירזווםמונ
כ"ו(כ"סנעי'סח,רו,ג,ממריוטיכ~ורכקמן:םנוחחיכע Ciמ(עור)יסףוכמגיגחיננכבככיוסמוכמ
 ~~גונ~'~כ~ Iג ח~~~כיס Ciיררורוזיכ~ Ciמ,יכרנכורזי~נקןנכבעצטושוומאלעשרשנחכןאנינחוחישנחרמכומרתרירסעררמג Ciמתכרמר!רטמרמ;

ססוכ'במווימי:ס Dנסעיטוכווגמרי~נחכחיכיסיה~מ IIגר~בעצמולשואלושחיסושמואללשאולושנהנמקרמטגתרנרו~טויסנוסמוכטרג
סוגרי"מ Cססוכסרחיסס rמיןכגחורסוגוןגינחנחיכובכ I S 1/ילi:tז.לינדנמיסרחבעבוכ~וסניסוטמי
וכסנככ cנ'רסhורנחכסקרויסםססגסיקחמריםרחביבכ.לכ). M 'מ(שנאא]טעק[יףבחברוזדודרשמושבעדחמרינןוסיירכג::יריסםמרחכדמנךססיח

מרמ:ינומסיקמחרמ 1 1 1עשלז Iל (פנ~מסר'מומוי:ידגחינמממיחג(נח(חוחג(יבכקגסנממרברמחבברווגודודרמאשרוהימיססיסנגסרfכנכרסוכימבכניחגמסגח
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מ Iכהוספם"ועניקמס IIבכיררכגיס'זומוכחסא IIושו =יררסגיסכוותמארבעבשנחבשנהשנבחדשכחכררןרורםמנךטניסרזן :טמרמנםכ
מםכ~~כ~ gגכ;: ~~~~ומורפסח , ;11rפרבכייןגדנקמןחרוןחנוחמ :אתחחמרש"עלשילהנשתיירוענייס..יםרfונגנרנגםמ\יגירג::יו 'י::די\1יעג

מגסמ~מעכ"ומדגחיגנחנמספכרגר::יחסםיג::יזו"חגסאלעתהעדבאתםלאכי )יכרכרים(ר"כתשםלברררנבכיריעריסוכקריח::יחררןחמ::יגיח
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1 t t t " t" מסנסנc כינI וסח::! :ור)ר:ונס,סןגסגחומקרי;יס t:iריררן J(כעממר IJקו;קמןרברוחיתחיב)(ירסיח[ואוינר(וכהו'א)ירושלםזונחלהט(מ~וכ(ן Ciרדונ' Iכ~ייכס Ci jl ;ונןו,
דכסוכסק(ח~ Cו'רזןרזר iכמוו~ייכובכונמיסכחנ!רכחכס I I!רפ"נמר Ciכ~ t:iמוומ Ci'1מסקניתנכיןגפכי

P כ'כיסS ומrמיS טסנטינ~גט!ריירוריסl וpרכחבכוכנכי'ירוטניור~ימ~מוגחסצבועחעיט(שם)ואומר]ניערכאריחנחלתיליrכיחכרiסחניממC רfיב(סבורי
 f (~;~חב;~~ ס~~~~סליק :י::כ pחמןנחסרסגימירכיכנסוגגןזונמוחהאומר'ש Iריהודהרבידברילינחלחיסליק :סניס

סוגסכמוסויזס Cקיב)(תהרים[ואורמ(וכה"א)שילהזונחלהירושלם
סכמגימ:::מ 'כוכרמ:ללללל

נכנוהכיממו lסfו'השיזומנוחהרארטמאזמאבשומושבאוהבציוז'הןבחרכי(שם)ואורטוגוןעדעדימנותחיזאת

 ;~~~ 1 ~ 6 ן~~ו':;~ bחמנוחהואלוגחלהאלשילח]זוננחלחירושלםזוצבוחהלמו'ואלאהנחלהואלהנמוחחאלדכתיבהיינו
רן.,י 1\)רןחכנסגן :מטיתולא[נמי]נחחלאפילואלא )מטיתוfודלאנמוחחמיבעיאלאחווקליחטיבעי

חרמבימכמןסימ

 :מני:וו)(בניזזבחיםמסכתלחסליקא

 .יעקבעיין
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 :סנס)רחןנימיטסמיןעונחיסנניןיסי:י,יד.נעfוננוגנוממורנןוחמריססנ,חןרק:יי\ינfוו:ני Iרfו:ן

געקאםםען.ביבם )ח • 1רגםיםחה

זבחיםממסכתאיתןמאהבתהשמטה
D ביחטיסןארקV"ואfייד .סימזורוןעוכסרכ\fרוכח:נוס 11זניכמ 'וC כן'מןעכסעיס, 

בfוסרעונסנסגחמ cמכ"רחנז'ר:יריחממפעסעכירסעכר cזמני sבנ'כ
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ירוסכיסבו ::tבוכ Iיג ::tרחרקיבכיס ' Iגומנחהעולהלמנחהלעולההאירבארזכאואשםחטאתומנחהעולההקריבכאילו
כעוכסעווכרזור"וכןווכי'מכווכזכח י:://בוולאמנחהולאעולהלאצריךאינובחורההעוסקכלרבאארמאלאליהמיכעי
ריקיס 5ן:jגגן:jככוזכירס.רי//מו\יוגסן t:iייוכ"העוםקכלהאשםתורתזאתהחטאתתורתזאת)ןד(שם IIיצחקם"ראשס.אולאחטאת

זכ Sקמוגזררמג t:iיינכג וjf:ןסגיס tjגנ i)וי/ללל
ר\יייוכוכ'ה"rכמגורfווכרור"יקממגפי' :אשםבהiכוכאיאשםבתורתהעוסקובחטאתבהקריובאיחפאתבתורת

גמזררנסכ\יגו:כiכי::יסעוסקיס ::tגעוגס(שם)העוףובעולתניחוחריחאשה)אויקרא(בהמהבעולתנארממשנחשםל
 י::ל",,,"רעסק ::tיסלמכבככו::יייוכrרi:יורכושאחדללמדךניחוחריחאשהב)שם(וכמנחהניחוחריחאשה

 ס::י::,גכבכגור::י ,//ח tiלחלגוכ ti 'ג}i:ייח~כ :לשמיםלכו(את)שיכוי!וכלכדהממעיטואחדהזנכה
,י ,\1רוגןגיוגל::ירlג.וסק:כוק"; '(דוקליהטה"יילנמן

 tiיוג/. 5 /'מנותל\ייlג.וסק,גוכןבכוג\יאכ,רכהואםמעאםהעובד,שנתמותקה)ת~קהקראמאראארז

וfכזכוכותרזככ)גמנכבכ tiוכרכמיכקס\יומזר\1עrכfכזכורiככזמזכוכסמ"גרןjן."ר\יכגככנכוסקמסוכנכ\ירר.ר\ירזמiכרנקרמוי"ככז\יהיקווככ\י\יוסיףככ::יגדקיק
טןעוג\יגמ 5מ"נהור::ייlג.וסקרגכמגזווקמככרג"גכנכוג\ירמ"גרכמופריך .ככוקדסדין..ממנכ"נגיןוכייהירר"יקרמ\יר"מככייהיגמ Jוגגקרנו
זרק 5ירגיבב]ונמגסוט::י,רמככריןבכגי::יקרנון:jיתח"כחןכמגירייגמ::גמגח Sוככככנגח י::ר",,,"ירחכחג::יוגiכחייכ tiחזררר::יייוכ י::"יגחודלינ iAרגחי{ורגח

,בכוסקחגמ י::וי::רכחקרבןחוותגiכולמרבכוקסרככייליחגחוכככגחרככנגחי:ג.ור~כ,כגעוסקחיילירכחכחטחiכרנקיהיר!'ורןמככ::ימיכררוטו::יוסיף
וגחומססחעחמגככגהי::י '//רכקעוכז\יככט::יגגגיכסוןכ::י,רחככריכוחןכחגירייגחגמ ::tכח Sככחיג~מגכסכהחייכס ti,ממטח!'וייקריג,חיכורככנגמו::י Sגככ
כזרןכזוiכמכגככרכ::יוכככח::יעוג::י\יקריכגמיגוככככס י::וי::רורמיגפלסכי\י Jחיגעליוגמככרנ::יכמוומכח\ירעוג\יככסוסגעיגגרכרPווכככח::יעוג\יכרPו
:נאמרורוקס :Iומחעrכfכריכ iAויוימיזרע)וגמיכוסגרוכעככ'י(כנכסקןגורמפיגוקממרמס"\יכ\יונכסקןגי\יזכי\יכירכממיממנכרנ\יכמיכמ tjס ;tומ

 1 "מ\ירכ\ימחרר'יייוכרגו!'ורגיקרנןסין..מכמכrכ\יוכיורכוזכנו 1'רס\יומף .<Uינשגזכוכיו\י OOכנכוכזכס::יומנכסירנקרכוכיוג l/ר . Iווכני""'יכנכוגזכ

ככiכוק::י,כגיסונמ,יג!'וככזכחוכחגיגזככקרסיסיגfכגכרכ::יחסככעןכמס ק//-'"יכגבככור;וקרכוכמככגימכעוכרג l/ר •וגןכשגרסגiכסתוקה :וק//כ
ככ::י'חיחמרג//חחרמורנ,סDטי::יוו ti{יוככככיחחיגוכעכיקרכויגו fDכככניחו{מלו ::tגבכuכככדסי::יי::ייר tiכעגבכ C י:i-וגסיככסגבסיוגווכסמכסכירס.
סככגימ{געכי::ירוו ::tגנכ::ימככביוהרמ"גיi:ירלכוודחייר ::tעקרנוככבימ ti י:: i:!1סככבימיסכקרסיסמגו{י::ירגועi:יוכi:ילכומי Dכר/;וונוןרט.וב::יברבומ

 :וק//גככיס tiכי"כו\יגפי\יןt::רויורככמ-ממכגיlג.יןככלמי!'וכפיר\יייוכיבככיורחומגפיחסגיכז::ייiכלון{ומיןי .A'ר tjוtנגגי::יסלכורכל
יעקבעיווחרי"ף
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מע(קוגפימחדג(דמ"מ (יזי jג(גסוכחס iמ,ניחוחריחככן(:יוזגמיגסמגיסחוקסומתכקיבז(fו ('ו "' Cפיר .ן'ו/ןגו/(מנחס(עו('יכתורסומתסיר :כמוגח

ומזרבקוגמיכז(מזייקינ(ו(מס :rמסקורמווfומסעו(ססימנכסו(סקורמ,fומגקיגזסמ '(יfו Cוק
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 •גכעכי~גונרוןומה :ג::רניס •fווגכי::ררבו :קרננוח .::רעונ~ברבותגרגוהנfוין::ררונעגר::רקרגכוהמונוסגו/.fוג::ריסוכfוfוגנ::רסנfומרשלא
גומרגככינין •~ריןלבעלכטיג"י:ככחגוין ר:: rונ ,עיניורמוחמסכי :~ l/::רקנניחוחריחגגכסגגחונכו ר::י~וכמ::רמרסחטמענ~ריןככרחfוחוכפייס

 ר:: rוככנח::רנונ::רקרינגו::רגוונונככו ר:: rונככוגיחו~רגר::רסי::רג::ררונויוחfונ::ריסמוfונסדיןככדחננניכיחוחריחוניסי::רמגמ::ררחככיסככדחונ::רוfונ~ן
 :נ::רןכימוחריחנגוגןכfוככר Jגגוfויגיספריסנוכ::רקרינגו::ר jגונונככו::רגחינ rוננונוןנחנוקדיןננענפ~פחחוןניחןוננfוגדיfונמגןככחנונfו
כדי :קרנוכמ~::רכיfו::רמרנ::ר'חאד~fוגתסמחו~כfוגנוןנענור;ר'~נע"זנס
רןנןכוכi:יקריכ ,רגוגו ~ Pחנכתחמר pברבותה)קהות(מהכאאטואהבהברארארב ~"כקר:: Pיחמרוגח pממריסוחגi:ייסחחר __

P ייסחג::רח~וח:iויעאםכילבעליהכשרווומהאוכליהרבוהטובהכח~~יסגתןגרגבכיכךחכP ~ כפירגוגיP וfיו:iר'גj וחונחךוגכו: 
כfוגגומר •ונחיס frוהסוכי Sגרלא , , , • , ,גענרסוגו::ריסככונפוככככוננ::רגחfוחריסנאוניםחרושי

נגגייח)(רוג::ר ][ונמ,כיונמכי)(כ::רכמ!ר'מהוראהבואעזאיבואר"שתניא •עיניוראותנונסרקנבכגודונמ,ן I ~ונסגחיגנגן ~~ר~~~ 5 ;מ~~;~~
 :גרחגסבכננבכונוחמהגסנ::רטריח]נאללאבהםנארמשלאקרבנותבפרשתכתיבכמככר ר:: rנרמי::רנןו::רמומככר::רככיוחר l 'וfו . (יעכמ~כ1ן
מגו;ריגקייסבכגמגס Jגגור "לרצונכםלכעלפהפתתן.ליתןשלאלהןאלאאלהיםולאר~'יוגנונמיסננויגוין pונננרגוןור Pכ~סמי('ז~כיספק
למ 'ח'fוחו,וfוכז~רר!:ממ יקס :גכןגפר::רגגסת::רח Pריחאשה )א(ויקראהגםב'זt-ורנארמלחלוק.הדי,'רינמרוורמימריס(::ריסכ(::רןס :P) tו''כגחוכיסקכ~ח

ללושמאוfומריותי'גחגי~::רגככרוג::רתרמכ"סר ;יע<:; הכרובהאחדרומרניחוחריחאשהובמנחהניחוחריחאשההדקוכעוףניחוח Pמפור ז"~ jגר'~fוגיג::ר::רוfונסתfומררעוחמת~'ס"גכחג
צריךהואלאכילהתאמרושמאלשמיםלבואתשיכויוובלברהממעיטואחרנfוקרככוחגבככיןרגחיגרמ,כונרfויוח~;~גוזוע;~ר~וכ

לכםארמתילאונו'אביריםבשרהאוכלונו'לךאומרלאארעבאם )כ(תהל,םל IIתמרבכבמסנחרי::רוגחיגונוןנחין rבכ;כח c c~קזורגיכו
C חC אתםזובחיםאלאלרצובכםלרצוביולארצוניויעשהרצונואעשהשתאמרכריזבוחנ::רנימנדמוככרמכיככסו-ססמרבכב;מובו'גןג'כ~יח\י

 :תזבחהולרצונכםיט)(ויקראשנאמרזובחים]נאתםגריןוfויככיומכומ::רתכגכי~רי Pקרנגות ~,;~;~~;~\~'~~~
לל .:C. Lונוןיבכרתיתוג~ ,~גיוגממרוחמרכגןיסקמכ!:ו"ח :tומ" t: ~סוףמוחp " ג::רמקרחז::רס'סfוגקרחמוקרס~וP ~יסוסעשרוןי 7עהריך 7עהדרןיגj מנחותמסכתהא
 , .. .,ה l '"רt ר'"ו";םהני;" lק"מפד:יויוןג Cפר

 Iככפורסןכ ..Dי ו,., IoI '( 1'1מ 'l ,(,מ 1 ( ,((חדסומגידזחגיג~

 ר::וכן;מ 6ב IIיככרמסבגג";ומ!::זרדכו Jכגרין 5!::סומכפדגוי 5רויבג!::::ר , II ::!ייפ::! ר::נ",מבכ •וכ'!::מממרגדימכמבחו rכמיגסממרמילאוממיעפי'רגמנורז;יחונוס
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ססומגננר.ומסעמוקיססיןומכ:ו'סחעיסן'~כנכןסמיסיביען~מ Cרק>יגכרחכפיהנמ .עסייג::רו וf~,ידעד::רו::ר ר::ור::כניחחמורוביזוימ::ר •fככ~ועשרינהוח

עייגנמ
האטג)רורכגעןוכט.סאןהאטד) •געזיבטרורך )ב,חויןבאסטאיי!איןאייננעטראפפעןזיךהאטנ)סעהר,פיעלוויאמ)ן.מנתורמח

והכאזימנאתראהתםראילןרבבוו'זtתיןממשהגבראהאינפישיןסףשא"ר
ה"קהחשיבהוהיתההןהזימבאתראנמיהנאורלמאואמרוזמניתלת

עןדמצןרף •בעכןרםהמשיךאלאבהםפעלשלאלןמררבכןןשתין ,כמשר
נפשםבהדבקהחסידיםבכחישכיהנפשמעלתלנולגלןתכןנולזה

נפעל,םהםןאםהטבעיםןלשנןתהחתחןניםשהמעכלעללרת.עלןתבשרשם
כעניוסןףיםכקריעתרט.בעמגורלגמריןיהוציאסהגלגי,םככתןמתנהגים
כמניעתיגמריהטבעמנרריוצאשאינןמהןב"שםןףביםמשהשעשה
מתעל,םשרס,מפניכןלןוזהלעתיםופןסקיםמתיבשיסשהסהנהרןתמשיבת
האינפי.באמרםבכאושרמז .מהוהןאבתvrרןופןעלןהעל,וןלמעלה

 1 ' :ןןרבןןשתיוכמשהגברא .

ערהאבען.כערג Jזיראייהאטח)ערר.ע!.זנז) • jגעטראפפעזירהאטן)געשיינט.
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יוסףיד
M ן;מ<:פרןמ 

 )'ממ'(מככיס
וכרכ"המןמירנס

 :רמ~כח

~ 
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נכוגורסיסמר 1 ~
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דכומיגכמסיס Cכ

ןחו .רנרכ'ח"מ
ג!:סימפור!:דכן

ע"גקי'חדףכחן~יו
ינכגימיק~ערנ

גר"ייחנרסימי
 : :!יגנ .גריג
 :גניכ;ס)(פתח
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ככןיחוממ!:רסדנר



י gרשזדףחוליזראשוזפרקשוחטיזהכלתופסות 138
סנרסרגכתןגכגג::יגככירןסנמתמותןבכגנכו::יוfכנרון::יקרוסגוחן"ככ::יררריסכקוגערםפי' •וגו'"כחיי::יסיוחרכ"יחתןריקיס Sגדוליסס~יכtבכסעודtב
מ 1מ lמ 1וגוןככע{'tבמספקה סוג::י A'יגכ(רבכמויבככורו(טיפרוס::יפררותכפתחסככגם~רנרפריך"מיג l/רמוקס~ויחיוינבכגרגiכיגכבכ;,,יבכ::ינגנס:יחייי\ירעמיכfוויtברוגמכ

נרוכיסב"יתתןס:ירי •ו /1עאכ :גרכק"ןfכרrריסמטככנכסורררגוסמיןכחייוכrר:ייוiכוטערוככ":יגרוג:יי:י ri /כrרחגי:יוכרגחחגקיוrכיורג"חtב ttםכו וf'בttביגו
כ:קנרגיrכןוכמ:יי:ינכ i:!ר •מיטקוברים :וכrכמרכיגרחוכרrככוכיי:יסיוrכרגrכ:יכ:יסגוננכיס:יכריקיסטכוכייrכוכ:יגי:ירגפקחוגרמ:יוכבrכוררגיוהר ~~~ון~~ו; {~;~~~

מ,יטנככנככrכוrכ:ימיט:וינעכריקיסf5וכ[כו]:יי:יכמס t:iומנכסביס t:iויונכיס t:iרמ~וכ;ומ;ון ,'כפ
בןגrר:ייות ~ 5ר t:iגכוכייוומיגו •ויוכירביאראמרונמהנמהאתחעלבמיתתן :מככוכ:יהנכגנות t:iרוכומ cועכיו)'[כמ ttנכ

ונגיגי,פיונגנפיונסוסרן 5~ווג"ית tAייותרנמיתתןצדיקיםגדוליםחנינאברחמאמהרש"א ~: r ~ ן;;ג~~~ ~~~
כקיו"יודלםא :רח"יסגנקסבכיגיונגגמtברגכויכמרכו
!ר!רקייסכח t:iסנידכמ •דמכי:יוכרג!רחקונריםהםויהייג)בי(משנאמרמנחייהםרננכיכחפררות •וכ/שאיםתן :וק"גחנפסי '''רסחמר

מווכרורנגזריב)(חיוגבכריiכיסדג!רינהאישאתוישליכוהנדידאתראווהנהאישנכג:יניוכירפרדבפסוכיסר l/גוכ;סנרקחירגריסג"דכיזכ
 l 'לללדפרדוס"כדפכיג:יiכסוכ"דומיגמ:יו:ימוססמה;וומחסכון
 •גיס t:iפי : ~.\רנכ t:iמ,יוס tjוכוכמוגוויקסישעאנעצמותהאישויגעךויישעאנמונר"ס Cנימכחמסחו
rכת'"וג"ינןי"נג l "רפית 5תכן .. 1 "לללמכיכי:י.ימיסופי':יו:יי!ר t:iברממיrכי'מרוכ'ן.זנרי;ווממו  IJIOן.וו{;ן ~ ~/יי:רr(יו::י I {מאבודאנייפפארבא//לרגליועם Iוימויחי '. lוק//נוגריfנוס 1·גק .r. סגר......גמוכן

רגקיו"י •י Aיאי :מחרבכררגי~יותרין 5ול ל(( UJן.ו";!עכיוזtב .מסוכtב
ומי'בחככי\:ירחגימחיינורמגי\:יו:נרגiכמב)(שםדכחיניהודאנרכתאניהקיומימין ?~;סכ ~ ,f כ~~ o ס~~~

מ"סריןכי~יות i5:יי:ירמגיi:יו"סוסכרגתחולביתועמדרגליועלדתנינאהיינו'הכיאיא"לאלינרוחךשניםפינאויהירו"וממרוכ" Pגימס'
כמוחכממכיי\.rר:יי:י t:iמו!רו:י t:iנכ t:iגrכונמתשקולהשהיא 1נעמצרעתשריפאיוחנןנדא//ראיקייםבמהאלאהלךלאמכירעמיכמחגכ ממכס .יס Cמקרומי

נכ t:iריוכמכי 5:יי:יוכמ~ו:ינכ t:iוסמגי t:iמ"וכ t:iמוטלתנשאימתוימיםשנזםנקראלמה/ל Iארינכמת.תהינאאליכ)(במדכרשנא'סרנ;ורמזיסמכמכו
גסתכק t:iנכדור~ייו::יrכמכגוגסגקומכמקאוהאוחיהלבנהפרדהמכתעראדםשאלנילאמימיחנינאידא//רהרביותעל ~~;~.וכ ~~~
ככריסרבכת 5נ •ג"תת~יגמאל :ייססחמסדגר'ן {'זחחרוכיי

יככיסרגררגייrכמ •סככןגקרמ:למחגחיגאמרינן:קאכרעייהוריזtידחיוורן )דמיתסיחזינאקאוחיית.והאאימרדחייחזינארמיכו"דומיסוגמםר
 :i:יי"יסמתמ 5 "מטרגו)(נרמסיתרגiכיגאין .ס'וכג"רקוסגככו
 :וrכ rJכrכרפו'ן Jt:iו' Jקווכג\י Jוגקנ\יון t:i ; •וחיית ::יוגכו:יוכrכ fjוכנכ fjוכ •וחיה :כונ:יוכיוfניווכחכוכס'כ:יוגייהיfנ Aווגי ~י~רופחחגיגfנר/ •טמ(גיאכוכסר tמיסנמס " "" " 1 1למגווכ"רגריסןרחיכו

ף/ Iהריב Iיעזכעיוןונ;ו' cסממענכיוממ נחכורכימרמןר cיכמ
דגדו~יס ~.~.סיכי~דקרקוי~ " Cנרע"ן .וכוןסס ttמנח,מרנמיממןכריקיסנדיללםממרממ~'מעיקרמכידוו::יססייכמרמייע"כמ' cמסרס~כיח ' Cגחידון ttע .ככפסככנכ~נוסיוחר;וגרי~

מח";וו::סימtבוס cמרכממככגיעtבסו ttמר;וחמנמ"tבסיימרנמיממסכדיקיסיומרנמיחמו'דיקיסגרילים :מירומקורסריכגו Cעכחוזמיס~ריכסי Cעכמדי~ממנtבןמורמנודיכי
ועומדסמרגרגחיגחומיוכככמיסיסי"גדיפיועכפיוכ!:וסרן 5סווכמימ tcבכבןכמורסויו!:ניסעיס Cרגמtבגססכוגעיסס'ריקיס tt!;כחמככסכיtברנפקחפירסו.tבמוספוממנמ"סן .tבייח) 'רי(פוגtב :tמ

קו!:יfוכtבק:ומ :tוי .ככגיע"~וריסכןכfווכנימועמררככיובב~ר"ייוכ "כקכמחיסמגכריכמfודי"כגיגכרחי"מיןtבימסונממ"כיעגכו 5ח~::<מעככר!:ומסיtבכחס Cיכס 5ח :כיעגמשהוגמכ
ד 5מרןחכיוסרימימtבכמחרגחוגרוככככיעtבtבחיס C "rר 5מגחרמה"רמחגחופןחמ rגי '''עחוכיגיכס 5מכקרגרחוי(ח"ססגימגמ"::<סיומרכמימןזרר!:עיסכרוכיסכס'פי
סוtב'ועורככימו ןכ<::וכחעמררככייעכרקוגמןככמרי;ומיס Cנח"וגמוסכרוכחמרכככפרמרמימtבחףעמו cרממוןכמיממוגימסח rכרףכסכסדריוגדחימחוכiג cנמיסררו

יכיף::ריכיק."וע .כעמוכרעמנרפומממ;ו ttכמקככררמכ,סינרכסמ!:וסרמ·גמרוכיכיסוס Cגכריקיסמככו::כינמוכ;ויומסרמוימוומ·ומיממוחחרגססמדכקומ;ומ'(וכיסככ l/מ
כממרגןרךכ;וויכמסייעכפייכ:וסנח"ומר;ווכרו"סס ttמגמיומרנמיממסכריקיסרגדוכ,סכספריספכדפסז;וומ;ומומכוזסגמומי~ר!:נכריקככממדמקר;וייממרועוכמימפכינמ

;ומוסןכעכיכררסמגסכמחדסקוכסכנכמוכרעמכ!:ריפמכגןסוכרןכמי ttנחגסיסרימיחסמכיףמ'מנח"סורמניניסמףרמ,סמיןווגסנכ c 'ככ'!קסמרכממכונכיןו'כמ;ור"ןנו::ס
גמtבגססו::כוגעיססס ttנחדיכמממנח";וסיימרנמיממסכדיקיסדכדוכיסמכ"כ בt:!קסמומככמוסדיומיוסממיר~םיסמכעכוממומוכסרגיז!:כמועוררtב ttממכיףו::עמtב

כו sמכ cכ'ס Sרוכפ!:וון Sכר חו<::ומסממכוכסמרחקזיק Sסו::כגירוסיסמפכיסוחר(;עיסנע{ממנכגיעסס;וחי"ממסדרריס ,'כפיר!:כ'כויומרע"כרןרףרמכיכtבפ"קוגרחימח
קכויסמ'חי" :tכגןרי Sסוכגיעכיומכtבמרחקכממחיחכו 5מיגוסו Cיוסחסגממחגכנגימ"חמורכס"סס ' cמקחימזמוספומיס Cמק cומסוגוןפיועכפיויס cכ" jר' 5סיtבונח"ו
מייחמגכסמחיtב Pככוכעססמנח"ויומרמיממוחחרריק sכמעכ" :tםימפכיוכחמעכיוסי"סכחממטככרוגיוו,סו jרחגרגהחימכקיורן Sס::רוגיוןפ'סרחכיסוגרגממכקיומי
ע fcוכ'וינחגמיכtitלוכמימ Jסכבכפי Jגמיממריקיס Sסכדוכמםסוגיחר"וככע .סגיגכמונרגמחינוכככמ :tגריכעכממככיעס '''ענקככמ'ומרן Sסופיועכפיוכסוסר Cנמפ

וי!:ככ,יעככסןיימפ<גסניססכעד;!דכמויסנורויגחמוכמועכככ Cמוממtבכערוסכtב::רנימiגרמ{יסו
סי;וו::סגסרג(ייע~וינכמורויחיכמינכנדגכגיעסמכינו iוכמכככ;ויכרמיסכמרמ!:וכסנפנכס C;וריוגוןייגסרייעכוגוןננימייכןנ Cו'סיכרר Cנוימסוגיןפייעכפיוס Cו'סיכרעכ
פסיסמקוסנןמ!:כוססכדקסכמגןמדעדממרנמדר!:רמ,ממכקריסמסיימ Cקוו::מרמרוכוכמיממןכריקיסו::כרוכיססייפיועכפיי~םוסגיסגמויקיוס~ק"מייכדינכגרכככיעסכסמיומוכי

ו::כממיסכיכ;ועכיירמtב C;ו rגימ rוגכפו::ויכ cוממומוקס cמסיtבמסררןכמססיסמרסוככ;ועייפחמעככ Cיויסיסמונמממכמס Cעוסיtבומסיוסככככדקומעוו::סיסי'יiגדורמגדוכי
וחיtבמכי!:עגקגר :!ימ<::ממיגיכ e <::ועכי::יססגחסמיכורמומקוסגוסכוסעסמסדככמוכיסרמכגכיכמוממ Cיכמקו;וגוכוס cמו:מסכגימ'ימוכרtבמכיממיקסגכסומכקי;ו jוי~

דיקיס sרוכיסכ Cמסס"מורככווחיוגמורסמחיסססוחויחיע c ,כחמומ Sגעסחיסוינעיס cרורחכו " rמדרסכרעמגיי"וחומעיכיןוסכסםכוםכוחכמגתסכססכחמרמכממכממסוכידכ'יחח-""-. .. >418 __-
ע Cרסמזסחממכרגכ'כמרפפחרכססקס"סו rונכגיעסוחיסע cחכ'וכמ rעסזק" Sסכנחו:כוססכגומו rוכרף Sסכוכפימקו"גןכוס cריק Sסיס eדג'וווימיסחי!:ויכעמזגמיכנמיממן

זככ"וכרמכיiגוגרכמחימכק'וריכמחמכח'יססיומרגמימהסזיקיס Sכזוכיסג l/מנכגיעtב Jוגחפיועכפיוכסוסרן S!:סוכח"ויכו Sימגננרמכי!:עגומ rמכמגןחםמ,וגככיעמוםסחיס::יומ
חכמחרגומ rוכרףכככחוכמימ Cסכנומגכ{מכיסע jםניר ו,,'{כf{גרגמורפמ Sמ ,,:!ע:!ס(רקסמגח <:Iככגיעחי"ע :tחכינקגרכיכוסו cגססוכגןמקו"גוסכוס " rסיסריק Sסחזס
ע Cרמזססiגי;ומכמכניסו;ווכירסכןכנימוכיס Cסכפיסכוסטמ,כונורמ,ג'חסכן{חוככימועמדרג{יועכרהניחכו ttסגכיחי ttחנ{וינ Cוסiכיועגפיווס Cכוסוכרן::יסומיייכר
גןמס tכפינעמןנרכ~מממכיסיכ :Iכרכמומס ttכמקנכריממרמידדחס ר)כ:!ומ;ורו::עיסכו::יס ;fכסחיומחכי;וו כ:!כרכמווfו·ןמככיכקכריסיסו::כחכריע cמכ'ננeיכמכממיסוכמ
כפיכניעtבמפיכי גi·בtיכמכרינוריכסימtבכממי;וי!:קוכסמכי!:עכ cכמ"י!:סימtבמוכימכעמןררפוfומכסק!:ימ C 'רמכמיכנגיעסר;ומ";וינמיממסכריקיסדגרוכיסכ::ייגימ iמ'ו ttער

 C 'מככחרכריגיסמטוער"ו •ככעמוו:ריפמסניממכיiגיכרכמס ttמקכמס;ו :Jכו::;וקגיוממסכדיק!:כוס!:;ויססמומרמררסמומירחסינז;ווכוןרמכימס;ויחגנימכגןכמעכ;וםדקדקמי
מכיסעו::ססיגוומכיכווגוןמכיןסכמכימרסמכןtבררכןויחמרכפכיוויעמוזניריומכמtבמ{ rחמכיונממיכעורכוסכניממכי~ע::;וריסומסעכיוסמוספומנעכיפוכמגפי'זיקיסגדוכיס
וי"יוכוןיס Sוחר~מקחע cמכ'כוויח"רוכוןרמכ c 'מכןיוחםח{יווירדגמינחכיו:עסכחכייעמ Cנוגןמיממוחחרגו;ויסטכחמסח,כוtברטעג Cיוו:::ייtבסרינדכריסנכמויספכיכ

כפוססר oחס rמגח"Iכ\<יומרנככיהמס(זיקיססכזוכיססריחיו:tבסכיוכמיממווכחחרכו Sחזיק t5בע :tחכייו""יסס' oוחירכעסממוכחמסרכח tIבגעיכיסרעויעו:גרכמיכע Cר בc "'tיוח
ומרסח"סוס Sמוסיפכוככונומוסוחכו 5מ~כססכיגוכוסיtבכtבחיוחירן 5;ווכמ;וכו 5חנקנריסיtבו:כחגםגיכחכחחיסכfגםחסכפינמיממסריקיס Sכרוכיססוגיח Cכ'כונכוררי~וכמ
עכמוו::חכיסוומע"ספיועכפיווס cכfוימממע cטחכ'כיוןכנניעסtבי ttו;וממקנרפכוכמוכחוכגןרמכיסוכרכמחכקיומירכמחוסק!:סמימ"כמחרברוכמוככגמו::סוחכרמtבכנגיע;ו

עtב Cמומ;וסו ttסמככןפייעכ!:יו~;ויוממ-ממימיכמרמרכמממכ·סומינייימרכחכוי;ויסומ,ןfוכינרימךכיס Cסינמויסימכס C;וסימסיגןפייע~פיימכמרפימ Sסנוסמיס~מ
מכמיןו;ווכסמכן;ופומסםמסררכריפמרקככיסכו;ו Cעכמסי'יינ;ורכ;ומממממינידזtבמומרו::י"מי ; D ~יכון'רעממrוו::ריפמייחכןרימסממיר~ו;ו!:יג מ~::וימסגככיע;ו

בווסאוצר

IJ8 Oב

יוסףיד
 ,'מדףסכסדריוא

 rרממיניכקווכע"ח
 :ס Cיכקווכב :רכייג

ף'חככחסרםררןנ
מרו::ימגמוממיגס

 :עקכנסררtבו::כס
ג:'עעימרןייממ ,

גאוניםחרושי

סספקומגיר rו::כ

כויסכפוכס
ככימורמר~ :tו!:כ

כיוזס •סמרקן

!:כזכיררמוירמ~וכ;ו
טיכמrוועכמו Iמ'
!:סכןר Oסס'כמ"{כו

מ"גיגו'ס :C(פרייו
כפדיוןסכןחסככו

ככמירמיוכנויס
כעסוקמורtב 1מ

ו::כי;ו .ממרמכמכוiג
פגעממרוכ;ווסומ

גיכסרמיבמ,גגיס
סיככופירסןמ;ו
סכסרס :Cססו 5רמtב
ככומסגיכיכחיtבומ
מויכחי·ככקרחחס

חיפרמחוחידקכ
גימי :eומtבקיו::וו
ירמסכי .כדעכי
ונקרמסזכרוממרי

~עמיסו::כיס Cנ

~ימ" Cרכוי:יסככוכ!:!
כקרמסtביtבtבוריעכו

חכינןגככטוירfויכן

יוסףענף
ער{גמריקי m '::!כחtייכמימ~וקחמר~גן .ממקכק{מtב·מtבtבמיסרריגסrרורמועמ ttוכ

 Itםכנפןנס"רח'ןדסכסי'רםדגרי(ןחסנירוחכיו::מוח()ורממס ttמכמורמסקרקע

כמוגויררסיסמוסכי!:רחכממרוןםעכסגיוןיוחכורגיחמרסמיסוגו ;Cויכן
ריס 5ממחן(מכוכוכממיסרחכחחרוק rכ'וכחכמ,קכו"יססנ rומור"כ .?יס Sמסכחחרוו

;ויו כחר::!'ומrרכtבריס Sמסממ(::יוס cמגוכומרומוגרמ .fוחדעדנ::יס(:הרכמגרגמינ
ממכסיניומכריסממכסגיווינמכרכמיכעכוכעמורורקספiכקנכיס Iחזירס rםמוגיס

• t: קרניכמוגוירמכI סכג;וכיכ'יכ~ז;ומ~ס.j סוכרומיד ~מר::וינ::!ממרווכו::יכמ~ C ונ
 Cומ"נ!:ומ"עו ttוע .וימ{עי~;וסנכוגיס OOגמכר"ס{יכו::סמכימיר ~ירמכ •כמ·מכיסיס

t: ביוכחונורמ·ומ"כ .סtבו{כיסtr בממר;וtמכמ •נ"פכמסרניממרזC ימו::במיירפנירחסיסr ויו::טויכימחיממרמיכ~סמיסרוq מכחו::יממיכינוסיסגככו;ו 5י •מיסחסנכיסr ול
 :מ;ומיסייככססחו 5ס'ממרער

יוסףעץ
דממיי~פיטיכימ::ו •מעיטי 'וr~נ~מיג~נעיד~fו::ווfוו::ו Sמכרוגירעוד

ריק Sסfויrווט~ממויוט::יי::ו~פי וf(וfממומ::יירעי~fו ו::יי::דע~מfוכממייז::ו
::ווfוגכמ·::וומו::ו Sמניד~fוודמע//ג ו::~מוrרי Pיע Pעדיfוג~ וp ~f ו:://נקו::מכעי
כריקיםגדילים :מ"ס)(rוויrור Pמעייfוכו pדנינסמחרטיfוג~ריק S~מוrוי

fו~יטIכקסי~fורג~יוענקסמר::וfויט ~//, ג//וP //' f.עפררגניוענויקסוימיגון
 :גו/יוrורבנגיrותןרגרוניסגריעותfכ ו::י~רסוסfונ)ו •מטסוסנן

 •געחיילטייידרמאןח) • 1מגרתןIכח



מרך,'זt"איגזטידףחוליזראשוזפרקשוחטיןהכלי l/רש

גגווכרמגנרוחינסגטפיס· Iו~פי :~גנקעורנינחר'וכטוסוכגנרו·נכוראיו
ti וכגחi ~ריi(גגווכר)נכti גחיסגווכריעיוחיןוכגפגיוגזר~גנזר~גחחס: 

פיס tiגגו bו tiגבג .עפרחלמשקל :יניןכח tiועורורמוכורזרמ •מהורא
חיסנכגנזרוטגחוכעג~סגפוכגיחין tiוכגורי tiוכעריקון •כשפים :ג~וכיiכו

r גי"נכוכחמוהגוכוח'יe:: נוקף :פיס.. 
רו rנ .מכריזיו : r "כגנכר"פיוו ::eמוכגף
·וכפנייוכיןנודל :'וכגפר:מרצהנככיו
ובניקוף :~כר~עער 5ווכנגורוכנףט~מ

 •בצע :~רחטוןטגמרפחס iקו •טגי
ככטגגזיהגמגוג ~ 5רטגחימ 5::יוככנרגמ
טוכוגורtיוסירנכ ::e'גגתוכ:נתנמורריס

כממןשחיטה'כנכרוח:חוין jככ ::eיכו Iח
טגקשרכ::יכוגחי~:טכקיוכחפי Jכגיךו

 Iרזכוחגוכוטנכטויזכווכוכחכויט •תפיכין
כקמעורקוק~י"ו tAרי' Iר tiנ~ןגרמ~טי::ימ
גפוג~קןכג~ובג~ 5ורן"טיגעין::יiכפר
 :גנכיןר~'"מנכטויר tiו::יקיו"רגבגיןוiרגויס
גרחוחורגווגחכוכפרוגור Jטגריחגפ·בית
(ויקרחגרגiריככלוכריחור,.פוער\סיג.ננכ

חס ::eגחוריוגזככיכניחכיכרמ~ככננכיך)
מתג~רגיקטס jרי 5ומפגכוכקוסנכמך
גמ tiזוכןגג .חזק bחידלאנננכ:מיכו::יכר
וכקו'ט::יי~נוכרמוהיויג.נבגחחיג.::יןרמ::י
טנכווכרננעמגגניגרוכרמ~וומיןחפג

ומיןנננכט~ומ~גירוגנרסרגתמוררי
 :שהוריןק:רו mכג~1גמירוזכ;מחגון jרי 5

 ~;~ו j ג;~ •וכי,יסס"נכוגרוכאיז
 :ינן tiחייגמו;וכינכועממיעוןכמככי,יס

תופסות
בכנורחעוכרי;מוטנורו";אומות

,וכיגמ", jי;"ג .~ןיסוכגג
גטסמנכטי~ןי::יו ::eג"גזכרוקין.מין

 :גגרגיסנכנורת·

בלוםארצרע

מ;סיססוסנכגנכור(מין);ווכרחי!קרחוכטמעגו/·::יגיגמיגוכגגרועוראיז
טססמחךיסמג::ייס iעומיןבוזרק::יכ"ס tiוכס tiמ bוס"::יקגעגמגכר
נכוי tiיוף tiכג'ס Iנוזר tiמסמגכסגזירסכומ tiכוף tiוסג'ןכסומfכסוגחומ
 :וק";חכינמרכי iגססימ::יזגיוiריריבגג::ינזירסמות::יגט"מטיגר;וס Iק::יג

וכקטיס • Iוכו'י 5מגרנריג rרקמוהוא
כחוקין rכימיכןו'י Sוכגוורי ::eריכן ooוfכvואפילוחנינאאו'רד)דברים(מלברועודאיןשםן

רוכ~מי tiכרפגורמ~כורזירחןוגמכי;"יגחןמהדראiכאדהותאתתאההיאכשפים
טיlג.וכ~עוכ~ס iג ~ 5וכי iקמוכרעעוכמי I Iחלל

ומפטר~כ::ייי"'ריעכגגפרסגמ~אמרחנינאדר )כרעיהתמותיהעפראמשק
נעכיר'קמסר::ירוס 5מגונררמזי;וג::יוימלבדועוד jאי )מלתיךנמסתייעאלאשקולילה

קמוכרינ!גר~/ונ י::ו~~יזקמוטגיח ~~כשפיםשמםנקראלמהיוחנורו'אוהאכתיב
נכגנכ Sכגממימיו :וג Iוקוכגיכתיןכסוף.חנינאו'שאנימעלהשלג)פמליא Iשמכחישי

וכנכ ::eוכימ 5~וכוכרגחנכ 5ג . Iוגפרוס~י ]י [ )ו'(ליי
ע 5כגמימ 5~וכוכרגחומפיגווי ltiגפרואנאחנעזרוארא •הזכותשאדנפ
טמינסמטכימ::יחכגט;וטחיגסמרפוס~עליומכריזיואאו'כמלמטהאצבעונוקףד)אדם

סיסכחמסיח 5סוכונרגתנריוי\.סכו tiכוננוגברמצעדימה'לז)התל,ם(שנאמרמלמעלה
ופרוס::ירטכיוכ::יפרוססחכחט tiוכגוניקוףדםאלעזרא"רדרכויניומהואדםכ)(משל,
:נתנוק"גיח 5~נכוגנרגתקורממכמ~ tiובניiכוףימי!בגודלרבאארמעולה.כרםמרצה

רכנככין"י tiפרנכיין .גו'ווכיג~חיע'י ::I eלל
כמחיע'י tiנ~וכמנקיוור I~חי~מ ::eר'עלעליןארמומצוהדברדקאזיוהואשני

ור''יחורי, 5רורמיגמטמנכיכ!כי~ערי, 5מישאינהפרוסהעלבצעלאמימיויאירב!פינחס
::ימורסוי;"טמריגיסגגכנקיומ Iכסמסעודתנחנהלאדעתועלשעמדומיוםשלו

גכ::יגמכסמומפיכונח]נע;ככמממרי' iג :אביו
רסוגרסגמיגתו::י;וכמריגיטי;וכורג f/וגצריךת"חרבארמיהודהרבאמרוא Iעטדףז

מכמיiג.ור'יגגגיוכורגגגכוrוכוז~וiכפיגי! , ,
רוריוגומנכ"נכגרוגגוכו 5גכוירניכיכוכור tiדרביםשלשה[שילמור](שידע)

 .טיג:רוגרב[חנניא](נחינא)ורבומילהשחיטהנתנ
 :וציציתתחניםוברכתתפיליןשלקשראףאמרררבמשמיהשלמיא

דלאחיכאמילידגינגעואתלראותחלונותבופוחחיואיואפלס)ניתונ Iעידף
 :איחתזקראיחחזקהיכאאבלאיחתזק

אמרנחמורבאמרהואמיושכזאוניחושנבלהעכוו'םשחיטתרמאמרע"ניבדף
איואימאראיכאחזינוקאוהאם l/בעכומיניואיואבהובררבה

רביארמאבאברחייא-רבראמרהאכילהסברמיניועוכ"םרוב
 :בידיהואבותיהןמנהגאלאהוכוכביםעבודתעוברילואלארץשכוחץתאומיונחו

הכותב
לרןהכונה ·היתהולאנאמתכןכידת.שובהוהיהתהוכשוטהמקרהדרךעלכן.וכי'כו'כשוכיםשמםנקראלמהזי"לזוהגרהבוכירושבחבז"להרשב"א

אינושהדבקמגינהוזכותומתידורבקהנוכשושנתעל,תמרעןתאלאבזהנחינאונתנםיתכרךשכראלטבעיםרמזכאןווכמל,אוצבאחילםמל,א
והיהמדם.וכניוהסרתתיהעניןבהוכךכאמרובעל,וושולטדת.תתוןשאיוניזוקמזללושאיולמטהועשבעשבכללךאיןכאמרםוצבאםהשמיםחקותככח

אלהיךה'עםתהיהתמיםוכתיביראיוה'אלעיוהנהאמרוביריאיולאכולכארץמש!כרותשיםאםשמיםחקותהידעתשנאמרנדללושאומרלמעלה
במצותהדבקיםעםממנו .מלמעלהשהםהכונהל,שראלמזלאיול l/רזאמרוכ l/ועשאיןשסבורלהםנדמהכחיבמלברועודאיושקול,חנינארביאל,הוכשאמר

שהעלר"באבררם.באמרם"ולרבותינושרמזווד.אבאמתהמזלמולמעלהשדם.והקשוהטבעעלודנ.יחלברו 'יחהואשסדרמהאלארברלשנותכרבריכולח
אוומשאיוהכוכביםוסוכורהשמימהנאהבטשנאמרהשמיםמולמעלהיתברךשמנחישיולומרמעלהשלוכמל,אשמכחישיוכשוכיםשמןנקראלמהיונחןר l/והא

 :למטהמלמעלהשמביטלמיאלאנאהבטהיהשראמהולדר.עולהיטיבלבדהטבעערד.בחאםכןהיהשראמהומשנים
יעקב Jעירחרי"ף

נגנו sחכוקףחרסאין :סזרףנסכסרריןנחידו!:יכו iעיי .מכנדוגנוראין :וק"כרחכיסורסוחמנסךמסימסכעמןיגנמ Sסינמ C:ירנ"ע :!"מכניררן!:ירחזכוסיררכןורע Sסמ
סונחנמקונכיסכרמייוסעגנסרחיקמכרמיימיכיוגרנגנומ Sח cממכמעסרסייכו .כמע:ירמכיחסגרחמגחרחסכגןזכח"סד Sנזססיסחכווזכרע Sמכרסחכנומנונס::כגכגנ jוגיו
עכמורססרנכיסנגנומ s מ:!נ'עע' qרחרסכע!:סקוגנ(.פסימ cנרמפי!:מרחונכיניכקועחכחכומרככוחיןסנרגסכמק"מס jוסיג I~ח cגכיוחחסכןכחוכנימועמררגכיועכ

רככורגכיססרקרככיסנעומ sחכססחיור'ס S 'כ~ס!:חיומנככסחכי Iומעמחוממחכוזכג::גיווכומרככו C 'פיועכפיו ס:!ח Iנחייו!:נססרייגימ iכעמרעזכ Sנרפוחזכ!:כמקיימס
ר'כרעמכיזוקיןחיכןוס Sמ::::כיחי jויוכ _וס Sמכדנררקחזיכ:והיאנחורועי!:רס C 'ומסנו Cמוכמחכסוחוזריכיסממנוחסיסקמרחיגיפיועכפיווס cכיוחורע Sמ!:סיס
מסמ"ג cמעוכומגרסעכיוומ Sכרגדירגכוכקסוכעונמוורמי-מכמוק Iכ'וזס,()יעזרוכמחרפיועכפיומיגכסחיומומ,ןממ!:ממכ cוכעוכס :!מ"ממ(ממנכגממ נו:!ח::נס

פןינמכורגס Sמר!:יסמוכמחעממיזסעכנגן Cזכעכ'ייכקווכיזוס Sמכזנרסכךכמסכסנרקסנפכיעמכווריוכ sממכיגו cכסמכמרין sסיס!:כמfופ'פנכגיעססחייסומימס
::מ,כספרוססעכע Sנכמיו,סיכ :מיי cכמסרועי'מגוףכמורגכן iרגכ Jכמכמגוף :מוככחסומסינימוג::סגימימ:תכמחרדיק S כ:!גזוכמויורסז:ו

c מכממרח!:כמכסווכס _כוs וגוכמזס!:וסכfח ·כS נוסכימ!:נעככפיכוS כמורחכוומןע
רמזכימןוחפ!:ר .מיכס!:חיעסכמנרנריס ס:!כ::גירע Cרין Sחיח :יח cגמסררכחפ!:ועגכ"כסfוויממוזכןחיכור!:כיחספרוססעכע Sנכחקמחרכגויעס Sסנ{חכוכפרוזכסחןככ

כ"'חנןסוחמיע::ב Cוקעוכ!:סוחנגמנרכסיחמו::חמכביוסכימורסררכפיס"כוכמנסזסנסדרדכקעוסחמיכסגמנ )!:חיעס(רסייכוממיגסר"חמגסמינמכרנרוזכיחו
חפיכוירע Cרין Sח"מ'ורח,סנ~יח. S'Sומחכיסו'יכמחפיכיור~כ :tקאף :רי Pרסיחור"ניוכרfוימחחי!: כ:!כגנירמוסכיע Cגומיו Sמעיקרוחיכ\יחיסיחוניו"רגרחיחח:נס

יוסףעץ
fוס.חג(ע(ייהניןיס Sסמכיק(מfורסעינ~יסי' Pרגייס Sמfויז::ווייtוו Pעעtו Pגסמהייג Pע Pעגרוtויוחרסזסכפי Pכיס'יורעוס.סדונמ~ריסן Sוהוארקחזי«רנרונו

 :fותי) s(ונעונותיו iער ' Pכ .מונורייתר Pסנ:כוסיסרמחנעת Pסעונסיסעגירותע( Pסעוכו(מע(יו Pוגוכיזות I'Pסס Pעוכו Iעגו(עמורכוfו'וfווגרוכ Pכעוכ

מזגיפחיהומ{כעכככו sמרזכ,מחזקכחמס(גנעוחורסמנק!:יססיוכמכ pח!:סוזכננימעיג .יימרחחריווכנרוקככק::fויןכמרסחסרווכגורנרוfוין Cג .גויחפכנימחביבהאכר
 • :סוחומסחיןננירורכרחומכי::"מרכ :!'

חויז.פינסטערעסןאיי )סאב.שלאגטר)לייטע.ח~ףדיא )גגעלינגען.נינטווירד jזאדיין )נפיס,ריאאונטער Jפ~ )ח .-וכ-מו-ר-ח-מ-ת

 ה",סרר.שיא ]מ[
מאלבעבראםיי' .'ג

 : » Y)ע'קייר .זנ:!(
-~ 

יוסףיד
ז Hסרףסכסדריןא

 :כיע
~-

נארביםחדרשי
ועכזסכמסכגחר

גי!:כי!:ימ-זסמ:י
גכנעיכיס Cיוקגנר
עיכיוסחגסכנחגס

דק s '::כמנרמ!:ו
גסיעסון t (ג\כ

יעספגו\ cכגיככסר
גיכ~מיכופ~מ,כו
יס Cמכcככימס

 .נזססיספוגעיס
יעקרכמסכרסוחוכס

'חמי :Iערחחקומו
כי .פנעון :Iכנו

חו Sנעסעעסמזס
כיחז m!:סכורירמס
ויפגענמקרמכררו!:
כוס S!:קפכמקוס
ססרfוומגפיגי~חרז
סגריחסמייוק!:ס

 Jמח'חוסדיו!:<זס
חוכס\י rיחו Sכו

זס m'Sאוגיייחס
כססס Cסוק :Iכפי
נעיכסיח ::Iסקוזממ
כימירקניכחכי

כעעסנמקיסויפגע
C ח'ןגינחרטc " ן
חסגייעסגפון cכ

ימד.ספוגעיסנםכיס

כוס Sקפ :Iו :Iדרס rכ
כ!:וןדק S 'וחז;ומרז

ומ,זס .גרחוייעספג
זממי!ומממזממחזק

גמוככמןימ pCסו
רמוירניעימ!:כזרכו'
מכוקמחרוכcדקרק
סכימיכיחימן

נג; :tרקיחכי!:כfו
ון :Iככממימקוס

נגסיס'נקיעס-וינקעו
tייסענירוכן;ס

נוקעיסונקעסו

נקעמוסיס-כפכיכס
י!ו :Iממי .כפכיגס
וסומחכי:ייחוגרוכס
ח!וסמ,סfוחמיו
וגו'נוזר('חוכק

I:: רנרימכחחכומין
גיפנמוסומ!וימס
רגייחנ Cסכמכמס
אירסונמ cנמפכחס

מ!:ונססכרמסגeסי
חין :tכונ ':!סממ Sכ'

חירייfו Sמוספק
עכחחכסוסומורחי
כסוגןינו Cסגינכי

 cוג'נחנוק-סכריחו
C יוקC עמר(חמדועס

ורמויגרנריוסכסר
סמ~גוסמכיוסימס
ח!:יגןחנינוכחמר
עגוסוחIרסכ :Iרנריס

 .ירס rגגמiוריבגי
t:t ימI ממיוכומ

;;I ססומנסזיכוס
זרירסיסגכרמ
ח~רכפיסחממעי
כסחיכמיiוכוק

רנריומע cממ!:ירמס
רימוכו 'ס :Iעגחכו



יוסףיד

גאוניםחדושי--ע"נ:יע qוכחיס Iא
יחמכס :!'חס(מימו
סכ'וססנרמגפ'

נחכוקרמי''ימר
מו Sנכפכחסמר'נו

ס. Cעוודמ,כומ 'סו';::
מ'מ:גמקיסס Iכ ,'ו

'מ C::יקיוסומגדינ
מ::ירמוג' מ'כנ'נ::י::

 ונ':י::!:כחבכ::ינככ
סברמגפ'ככסר

מסס;;;מחךמו Sע
ק Dסנמ י:: Cעיירמ,
רוfו' cמ'כ'מ c 'י:: :tעי

ממר c נומ:!כ:::ס Sכcר
ר'גירמ,כורסמגי

'נ Cכסס Sרכמפכחס
יזח'יגמ cמככ::יר

גרכי r ::וגמו י:: Cעי
מ::ימעמס rחסכס
כממר'יס'ףומ::י'מן
נכסוקקמוס Sנמ

ס'גיגי'סגמ'פוק
'ן Cעוגוכומרוזכמ
נרעיג'כו'ס(ככ'

 .וכ"עחמססוה
;;;כדקדק'רחי''נכ' cמ

גר r;;;כמבככסגדגר'י
::י::יןמיס iנסכןכ

רחמכסוגי'גגרח
ס:ריfו::יו:רגורגמן

ככז'סרכוסוכ"עמ
!:ייחדכ,מכסמס

 וf(זכיס jי cנכו Sמ
רכ:ר cכרחגןס Cבכ

 'חכ:!ג<כרמו'רח'ן
רנ'דנר'נחרג'

סקר'גס'"כחס
כגיןfוגכךמן rו:ר::י
כמו!:דנר'ו 'כ::!

פע Cגנכנדקדוק

גדיככחגסיגרמיי
ורהו'גמיסורfוכ Cנ'

כגמ, Cכ S רכ;;;סךגר
רנרכמג'ס rגכ
י:רקרינ .סיfורק
D ודסמיךכ'וfחכמ
 י:: rגמ:פעכייעי Cפ

כ:ררח'קי מנ;;; Jכמנכ
רחייגנוכומבככ

t: וחמסקדמככקד'סf
 iמ •וכממרקעכס
גכ C:ג cימ:רס'דינכ
ומנררוי .rמfומ

חימגומפומסו

t: ::י C כ<גי::כ'מומ' 
ד'ק Sכגכ::ירfוי'
(מרסכס C'ו(מוחגס
(מfונס C (:!מס
כמחד t .(ןו :t'נכ
t: '::נחגממחגס ס'י

 cרfויסיחסחררס
כ,מימ Cסגכי'גכ'מ

כחס r מ;, rמגי
חסרfונכ ס:::ויס'ס
~':ניס tכ Cי~סג;
ימ Sמנעכס r) qיר Sמ

מיפ(גיס'ס C!:עס
ע(גחיכיחסגהור:ר

fוגכ סכ;;; (1ח''ס Cמנכ
וכ,רןסרנסר cמ

'י C::מעככ:חמרו
פמכמתי iמרונ'

מתק"מממגממו

גמדר];כח Jננרורוממ
 .כמננ::סחכמע'קר

 " rכורף S מ;; ' c 'כ :I-;ו

.. 

נגיזטזרףחוליזראשוזפרק jשוחטיהכל 140 רש"תוספות

י 6 ~ 6ו~/מ Iומ .וכסמגנממתורקחגחוכר t tנתנו~ימ tחרוכ~ tנפניו
חעמתרספ'וכסוףפכ:)(רף~רו.ר~רכפוקג:ריכיפ ::tכקרק?מ

נככויכן ti:כ~ור~נככ'ןר":כוחוככרג~יעבכוכיפיפ tiרקרככי"fו~ן:)כפקfו rS(רף
 וf~ג~ימג~ינג.ו~סfו:כחוןכ ::t ~גrכיכולfוח:כככוחוע ::t ~ככרג:כיכfוחו~ין ,כככי
t ו 1כחונינככינףייוf~כקרמt:: גיפt מר

ויקחווכרג:רינרת tגנירננכי1גנורומ
גחוכין tמנויגן tררויגרןג:רינונ)כ

~ככחהוג:כינונמככמגכ:רווכרג:ריג
רןרחירסגמומנכ"ניפ tiכקרגנייכן tiרר

כמס:כפ ~ IIקככרחגרססוגריס rר' rרחייח
ti סגיכככיככרייו: 

 •ק)ומרמשפ:ר)ורג:רינוי"וא"ל :וכ~ג)ו 6ע1גוכיניף~יגי .קמ"רסאי
כככוגרחהווככססכקנכמנכגוי'/ווכrגב t:iגככוקממרכוכןחינו t:iענכפגנ,ככר

וfכהןח IIכחכקסומ,נסין 5חריין Sחריויין t:iנכססןסגקבכהיכי tiככפכי~פרקיס
הכרככרחכככחוכר:וקפריוחיןכ::י ::tכבכיכר tiרככגנעבכככיסחייחור',י"וקריין Sחרי

מגרספנ tiוהי~ rרי rקרא :קמוכרקו)כו~מ
מפיכוור Sמ 5יככנמ"מ t~ר rגו ::tח t:i •/נ Iקוכחייאורןחייארר'אוחריהרניתינא Nעטזדף

כ~פ:[לאסורממגנמנכוכוו~ני)כוכחונר
ירחקרגיקוחכ~::יוחגרגמינכחירס'ר tiבמניןנקאמררניויתינדרניקמיה

 iרג 5וככככגקרונחה rיינו'סככקופככככוויקח )כב(כראשיתשנארמבתלוששהיאלשחיטה
גספחותר :גככרגל .לה Mשכ :ינו'מאיחייאלר'רבל IIאלשוחטהמאכלתאת

רג:כינכיס;פקמקרחמסמי .כחיר::יר t:iנקראוהאקארםאאופתאמ)דכתיבו IIוי Mל flאקאמר
עיי 5נכ)כהfנ IAי 1iג iככגככבחמ rוירחקגי :ל flקמדאברהםוריוותיהקראקאמו

יוסףרכ •ננו ::tרינ,כשיו :גיiר~ r ~1גנ [
t סככו 5נ1גמרסיגהונ//iיו כS ו(עII דבריסתניאע"איוד~מחרי)(היכשר :ני~קממרהמקוםממךירחקכייבI ~גככי,יהסינמו• 
t:: כסכפ:כחרוחכורוחשמולשוםאלהיךה'יברחאשרוק"כ:כגתיגססת"חיר.ויכיככ"ככניגהבןfככובכi סגי}כיגח

רג:כיבי:וחיגהיננקרטיס ) rעכויקרחלאאורמעקיבאר'ומצאנךמבררךוובחתשםהחו~ר tiככ:גפכחסרשכתחלה
ר tiכהחגנו tiכפוfכ:כגגגינ)(רנריפג)נחירהבשרלהןלאסוראלאהכתובבאדגתיבסייוכככבכחנ ::t 'כר'כככח t:iנגון

מכממהמחוfכ~ר t:iננ~הירמכשרויינמומשנכנסונחירהנ'~רלהןהורתשבתחילהב t:iנייגרמ~ ~ rמ .גי'חע t:iייכקרסכמן
נפרקרי~ rנכנןר rמנ1גר'ני~ t:iגרדר'לללמקרמלפ"גנכרגיןנחוס'רקדקו t:iמ~

ררו:רור~נינכר~פר.)(רף~רסגיסוייכוושבועכשיונחירהנשרהזנאסרארץג:רינ'סגיניו tרכנוכרגר ~\כ'חר~המיי
כהיחגוןמנמר t:iגמרפימגככס tiחרז •שוחטיןלעולםשנינולכךהראשוןלהיותןיחזרוינככ"רה flככממרסי::י ::tנפיממו~~:ר)כוו

חיעס tAיבככ::ייר rכסכמיזנחrכילחקוגילאתאוהבשרסברעקיבארביקמיפרגיבמאיהחו~ר t:iבכסוכחסלרגככרנר::יגח
כפס'ירקרחיחנכ"נכחרזיגכד.ס tiגלאנחירהבשרסרבישמעאלר'כללאיתךסחיסורגדנרבככרגרס:כחיי t:iקרחככר :.fיק
ti כנ:ג:כחרוt:i גחיסר:ti ככוקרדבתיבהיינוישמעאללרןבשלמאכללאישתריגססככוהרי::יח~t:i יוt:: ככככוככיןירינכננפךוti העי
 1נוכריג ~ fl)חפנב.(רףננגורוה 1גרמוק"ינללויהמרונהסניפ t::"rוגמרןיגנסו t:iג

גח:)(דףנפ"נגרfנמרינןוכיגיי~וחוניןמאיעקיבאר'אאהנכר jנאתושחטא)יקרא I (נרנר~מרו tגיר rס~נוכדנרiכמו\י
t:i ~נסור ~יf1גרנמרנרנ~סt 5מקיהיינוישמעאללרבינשלמאשאניקרשיםושחטיגגסו ti וכסוקנפסוניומינביtJi פסוגיככסיפ

גםiריע~ומ,כגי Sחףחיעס t:iניס ti::וככוקרלר'אלאלהםישחטובקרהצאןיא)(במדברדכתיבכ ::tמחרכדגר::יהfוויס::י t:iונפיכחרז
כfוכחירסנשר :כיכ::ווחוכי!וחיכני Sולהםנירחלהמישחטובקרהצאןמאיעקיבאכ tiכרגרסיהרג tiחחרירנרחיסור
נכיחrכ::יגרו.בהגסגח::ינגו .גגכהלי ::tחי :שחיטתן] #היאזושלהןנחירהליהמיבעייחגיככוככי:כfכו::י::י:גוfכוגרג:גיבמיסור

רגהינניח~ rו:רמו~ר ::tבסיהרכממ~מלז~ומרגמ ::tהחו::יר ::tנר::יייוכר tiכ
כממגהנית~fכרזננימתנמוקרמ '..כfיכי~נאןמקוםכלישמעאלרבידביתנאע"אכגד~מiכגרנו rסי:גרכ t:iמחרוגרנרכוכרנר
ר tנבמגינתניח\י rנוכיגiכנרקרממורחמוענודתערוהדנראלאאינוהשחתה~מיסור:רמות1גנ ~ tמ/מ lrו1גונו'~רנ~
נrכח rבגורוה(רףןכו:)ו 1ינ ::tדררנמיכככמימיהשחיתכיו)(בראשיתדכתיבערוה.דברכוכביםר\יי t:i(:גפfנ SוJכנ:גפחט t:iיונקרס:מן
כמfככפרו t:iין t:iמסוקרבפסוכיחי!וחגגהיללכיס ti י::חגגנככדנרממו~ר ::tככסוכחוס

יfכובכגורסס rנ'יגחוחגיכסניח~ rסי:גרםכוכבעונדת •הראץעדרכואתבשרכונוןסרנסחהזגרכוסחככרו~יהרסכ
גררםרי~ןר~ rכבכחוגי!חיעה tiכחסולכככי :פסללכםועש\תמ iתשחיתו jפד)(זכריםדכתיב[י;רןגססכככגוח 'י::נירסיסר.ו'גגחה

ברירrכקנחiכ rירחקו.)גי rכ 'ר(ין tiנקר,ניסהרחסבכ:כס"י ::t י::ככסככרוסיסכסס)
יט..חיע~נכנעיי 5נט.מנוכמ n;שוכקיס:נקירובונrכ frכה~ומיוכח rככקופ.מה~מיסורנ ::t 1וביסימרג t 1כיהמוהןכספ 1כיה::וןניר t:iנממסרכרי~יקלו

נגינכ..רו.:מחו\י .tAי t:iכורבנכ:ע"ז.גנכנר1גרו~'רוננכנוכרנר]:דכר ::tמונכרבמסכנוכרוכקרמווכסמי1גוףמיןסוfכ t:iכיו t:iסם::יוממחררנר"י ::t ~כ:גסכוהן
גרג:ריבקנקניכבכרו::ויככ..נונורורגהינ:גנננוננדיר .ר t:iנגנחיה t:iסכירב~מ\יכספחע ::tיונקר 1מ 5וחחר 1נסימנבכוףמיע~ t:iרחוניןנרפ"נ

 :ומי::וכוכס::וינג, 1רינכיס ' ::tנגכזקקין::ייו tiונוןיס tiכס::יכי)ייקחויrכ t:i(נרחכנוח tiנכוףחככסנינבכנככחנחסיפסררניסג::יסיזכסףסיסרניוגגחיעס t:iכ
כהכככורהחוהןגכגיס..י::וח t:iבכוףונככיןנסככס 1גככיקרוכסח t:: Iחכסיככןסרקקככן

יגי::יפ t:iכיונכורוכר ::t~ב~ג:רובמננר rlו1גר'ס t:iכרוכסיקנ~ןסוהרוfוי(ננירחפי(וחו 5ובקרמנfגנוכרנרהמו~ר t:iנ 1נ::ינמסורנ)כ:גי:גלנ tiמחרכרנך
נין1גורטר tביfגגיכגווכי t:iגוכ"המו~ר t:iב~ומ t:iמ,סורנ t:: jהמו:ג ~ rנג:גמנמ t:iמגנו t:iנ1גגנמסי:כרנ ti ~י~ t:iרניסמגיכiכהשמ1גנ t:iס Sירונו'

יעקבעיין
יגסכ lS/ימיכיכמ"חס rעכסיר Iו:מגרגייי!:מרמסדר :!'מק:סמהכ'סגרגהמכ(ימס tכנכ;ך'ס Iחימיריכי( Sומכמג::ידרןמ S ~כמסמכוידנרסימכמסמור::יכככוגקיגכ::ימסגמ

יוכף;"נף

כ c ן"'~מן Cסדרכיפכסכfו"כ f " •ס rכככסמיר"רכfויומכ::י'יממחמ ס':!עכנכדרסרנידגרי'כ cכ::ימריחרfוסמספנמ,סמfומר .ק~מרממיםחמדכמיניי'וכ'סארמז
סמכימגכג f/lוגי ) Cכחניכ::'יממוכרחמחיוכ::י C:ר ::Jסכרחס iכמ ('מי(סממככממ.תי'קח fJס'חיטס tס Cכ::יוגמסבכיקיעכ'פכמכגהררסגייככרמ:רמ .rממרפדגת'גסכי'יי

וככסעכסמספיקטנכסןמ Sכממססכרחעיגמכמ .נככיכסתסממסרכחי"(סמ:רר tמרקדיקמעכיסכסדרממימסס rנגווןכמ.מוכיסממגכמס l/עמגרססכקח cממס . Cיכנמ
 •קממיהמ Dממייכמיגמו l/ימחו Jמכ'חיןר'ח Iמהממ rיעכ .נמכרסינמי'קחמכמיגס ' Iמככןמנ'מויכקהססקייסנרגוככ Cס Iנ Iרמו :t!:כfומרכממס ,וכקחס ס:!כורמכ" rכ

ס rכמ,ס Cכננ חני::::(ימר::יקרנר .סגכינככfוי::יעונIכמחךס Cריהרסממס::יכ:רגיו::יימממ(מכוי"ומןסרחס Iננככסוגמ:ר'וסכסנממונרמסורסח'ע:ר C י:: :tכומיססגרח
כס'יחפעס cכמ[קי'!קי'(גןtו Cמן'מומ Cורי;כ Sחר'מכמסככמכהמגקעממיכס .רכוככ::ימחגכמיכרחוp:רז'סמנימיממו Sג rממ(ימר .כנככרס~מיד::ייפןנכככורמס!:גיה .ויקח

 ~ rכמ'~סיfנומיכ Sמחר'חממכככויfומרחמריינממ(סטו)כגקעס rפחרמ 5חר'מכחסס'ח cכ!'חיוכ:רמכ'!ממר ;rגמסעיסרניס jר Cסו rו •חוע cכרי, Iסיסוכרסןסכיגס
עעסהמןגרחןנככמחמנככעעסנממהרכממס.כחמר(יחק S ':;ימנככככ(ח •וכיכסר"מכ!:ינממ rובככ .כרזגרכי .ייקחכ cו'יוממימכ::יוג'חוכויןגר'ויקחכחמר C cנהכי
כrינר~ס tספרככככמ " Iירקהמרממיפrיח,כמינימ'ור"חגמכי! Cסו rיוככסעכגסכגמנססיפסוננדס cמרמ ,,:!רפסגכגי .סוחכנכ'כינוסכמ::יכסגי •ממ Sכנר:ר Cהכרג

דעקוכ tו .בכניסירי!:וקמ Jמכמחממפר'רו:וומ .כנכנרמעמיך::ימספגיסומוי"(נכס.כמרניסוכמכס .ייכןייקח Cויחגוכס Cי'גמו .כנננריך Pסעסמ::יפכ'(גוfוי'"ן
מס

 Iמג :Iכפיר :Iמפס'ס Cנחרור cממככיס Cככססויקחוסגמינ iמ jייעיס ' cכככ'קקי(!::ויו (' c''' 1יזניר cמסדכיממכדנכמיגסממכס •גו'דגמיננכרוסדכיהבונהר,אט
 :וכמ~ Iכיהוק cכi:ייי tס"כוככרמחריסנססנמיור cממכ:'סכ::יס!:(קחוסנכסמס'"ועת:ריכס Sגר'ס Cכככסויקחוכימרגו::ייסגימ :rמכמככחירi:ירחוייחכו'ות Pכ

מרך,ש"א

פ.היעםעשטאבעבנ )כ •שפא!איי! )וj .fםנרןתהם



נאיניםחדישי
מורסככככסיומוככס

יסיס Cכריןומכומ
נמ!:בכיו:י r Cככ

כמדנייסכככוגמיס
וכממנומו cכמ Jגמ

ככסיפסודי'ורו

רוחוכממןככריומ
ככריומ!:רוחגכ

וגזרןסימכוכוחס

e פרק,יו(:מנימרו
 Jמ rככגקוריס :Iיו
i: סנריו'עסנוממדס
נמסוממנוו :iiiומ
' C סגהוכעגיווק

ר :tח':רמכמומר
וסכס .ו.מפמרכן
סחכסריס,סרג ' Pגככ
ככfוקסרמכור cח
וכחמרסכיחורחכ
ירכסכמfומרכעגגי

וגת rמ(כ,דיענו
כמככ:סירכות cמ

;;rןכסנעפכמסר' ק(כ
רכנעסזרו:יכס

ס rוימ eכרחס Cמגכ
סגרמויעומ :Iנפרגס
כככיכרן...ריבכזחמ

גחגכירומסחדס
 Cוiירו Pוכד'חכיד
 C'Cסכrכסגר' 'כ(
 מי(פ«::,ירוכJכ

ככהכגרומפכחומ
ככוסורס .כרככבכ

ועגכסרכריוכסירור

ן Pחונחיזוחמריו
ר Cחיס Cמגכוחיזו
fוסדסחוחס <:::ככי
ויגיעויכחויכככס

ומסזריגסכמע(סו rנ
גיככפנfכ~סנורמכ

 rורמ .סיfורנס
t: כמככ _נמכוt ויסfc ר

פכחסר';יע I;ירמוז

מסרריגס.וכזסכזמfכ
וסכן::סיסזגר

סורסרכיס Cכסייוו
rc וכמC כסריווסגך

ורכות Cפגפי!::רכיס

 iסנעוז::ימממר
, C סכךוננוגגו

דרןחיזוכדעמ
קזיוןמור'גeוו

גזמיוןייסומcכממו
C גורכי,q סחפכ
סעוכסזכספכ c:ו

סוכימסמומרזוזכרו
ס rוכ ' Cכפמננס;ר
ו Cכםנפדיוונמרכדז

 jנפזיוכס;בעסקו
C כו,מגינויס

ספדיוומזסכגכייו
 Jמחגסכlררן::..נוי
נועיוןכ .סכ,ופזיוו

ס rענויומחנcומ
,ופגע::יכססגכיון

כמירכסכרג.חיכחיכ
פגעו!:גנוסככיווכו

ממומוכסיומויעוסג
סמסיריססכזיקיס

ריס eוס'מסמימיס ,

 .חכיייסכנניס מכ:!ו!:,מומרכומ-'כרוזככסר IJ {נו c,מרוו Iמ CIמו:וני ·~ tו:י\רכי .נ:ורגכ('כגרכמוגו'יעקכמיכגיןו,ו Pמסגמכ Cינעכיו·:וס t,מעג;בס Pוכמ::יררמכזרגי;בס
ורכס

כזכררףחוליזראשוזפרקשוחטיןהכל
'ר :וטכוחכומר •יפ~סימןרfכ~שלא :גככור~~כגוח'ככמורלחלרובר

כ~וריר •דתל,יפיזכמטכרוג:יפ~סימןרומ~יי)ג, t:iריו 5כיס. t:iגנ'Yומריוסי
 :וכגכיג-פ~כקרכןויט-ירוקרטיוקרסיווכ~ככירוככעורוגכופרר\גן t:iיוג.
מיסנ~ tiי tiנרכיכ"fנ •:רקקק Iוחבריfנחיו!רכו ti 'כפיגן .~יכם~פן

גנרמו:יעידייייקקככitןויכם~:תדע'
מבז ) n(במדביאורמאחדאכותבע'אJכדדףהמ!רראגםמנ~גכוככןי,נןכריקין •טנמו

ti כrרו~סייייג~מכוiומעלהשנהועשריםחמשונס )~(רףבכוגרו ml ימטמכוAרגכופוח.נררממטוסחכימו
[אי(שנה)שלשיםמבזד)(שםאומראחדוכתובר,כעריקיןפירוטמכן t:iוגכור ' Pגר"(גחכו

לוטרוא"א-כ"הנאטרשכברtב-לשים tלומראפשרגככווכמ"מיכזיוחגןר' m~נסוככן
לתלמודכ"הכיצדשלשיס]האנארמשכברכ"הרוגהמוגגכ I:ר'ממגקונטרסםפיitר
זסימ-ראהשלאלתלמידמכאןלעבודהושלשיםנח iומנכנ"קמינכני~:;חנו iוונכךfניגח פסנוככרגג( j!ניוסרכ ""יiכ.ס"ייהי

ר'רואהאינושובשניםחמשבמשנתויפהכןמכגכזךר'fכתכוככיט tiכיוס 'י''ר
שלשולגדלםא)כדכיאלשבא'שביםב'אומריוםיחר t:Aיהפ~rככפ'גדממריגןימ t:iגעזריס
שאניואידךכשדיס] jולשוספר[וללמדםשביםוגכוף'מכנכמחיס t:iגפגכ~ג):שרץכח)(דף

עבודההלכותשאניואידךדקלילח)כשדים 1לשוfככ~כימןילמח :עופותמחכרימוככככf:1י
 :דתקיפי/ב)גגהנוונ"~גנווכרנ~ר OOקר"ג •יfכ..רס
ללםס'נ~סלקדית :םסקריחiומםוסגמן בזשהיהחנינאר'עיושאפרןע"גשםטוממים-.ר~וריהגכ~מרוכ~ייזויכרו~"ק

רגלועלעומדוהיהשנהשכ\ניםכנ
בילדותיאמישסכתניג)ושמזחמיזרנrיבאא"רמבעלוובועלנמעלויחולץאתח

 :זקנותיבעתליעמדוהם

עאמהרש"א ;שן"

כגככוד~וכ'כחכרוכרנ~ה : ~ Ifוקחיסוררכרםכחחוחןגכ~כגככ\םונו'םיכי::יס
ככםמגככורחככמודככקורסכיס ;Cוס' t:iכחומ ''' tiר Dנכםמגכגככורחכגח ,~ס"רכן

גםריסון tiכםכf'גיואידך :~גfכ"נכרכריגכ~גיבג.גוחופ'כרמ"סכז~וגכיין
רנס"מגטריסנכטוןנפסרייIג,נוכי~ייטכפר רס,,"גהיב iו •וגו'רקכיכ

חגמ~נגנומםכיניסגרגהינירונכגגר
~ניפניניכוכמיוק'וקונו'רlכrכויורlכי
כככיק Itחריס tiגגכ'רק'"וכירי נf~חגמי
רהקיפסוככיריםכיסכנ'יג Pרככור~

ס'רכגכיככור~כככיי Iרוגככור~גיכ.סח
 :ורו'וקכייטב j!וינפיס

 •כו'סימניסגםגיוג'גנרfנמ tiפה jבר
גנ j!~חוקריסרנכiונפיירמ~

יוהריר..fכ~נכנכוכןלחוק~יומריסור
י\.מ~החחון iיסוו::ימרזוחוככרינםככי
ונגן·עניו Ciסנכיסמיסודנטנכייוהר

 Pרג.ככזכומרככסמרככסטס Dכסfכר~כיוג.-י
כפם,מגיגחורוככר~כ~,ומכ"ויגערן

~סמחומר _ווגגנברfנ נf.\י tiס fiכ
רגן Iיiרעו tiסימכיסםכ Iוגנוכ~מרוכ~

~וfכ~רסגיגסיוהרם~וfנ ~כו~~חווכר
ט D~כרסכסוכימטזכיוכ~כככוחוגכוקרגספט
ככחוככרמ~ככיסכרימהןמםר~רנוסמככ

 1כfכגיכiר~מרס tiכפככחגככ;:ורק~יוחר
שכו-מ ~ Iוכנlככמfרכמסיפ~~ן tiגככו

ti כריןוכרקקננררמI מחרנסימןירגן
מ 5ק

המיסמ!שנבראודניסםיטניםבשניהכרשההיבשהמזשנכראתבהמהגלילאהעובררושע'ונכודףי
תדעקפוrפקאהשמואלרבארמאחדבסימ!הכשרוהרקקך)מזשנבראעוףכלוסבולאהכשרז

יש:רצואלהיםויאמרא)(בראשיתאורמאחדכתובשאלוועוד •כדביםברבליהםקשקשיםלהזישעופותשדייי
חיתכלהאדמהמזאלהיםה'ויצרב)(שםוכתיבאירבוממיאאלמאהארץעליעופףועוףחיהנפששרץהמים
כוהוהמסתכליםתלמידיוראונבראוהרקקמזלו-אמראיברומארעאאלמאהשמיםעוףכלואתהשדה
שםלהםלקרותהאדםאלהביאןולמהנבראוהמיםמזבקשאויביאתשדחיתיבעיניכםקשהלהםאכר

שביפרקהשוחט

 Iעין
כוכסן pמממ cסמ ' rדףככירכמוכדחמרינווגכסהמןכנכc:מר~כ iו Mרכיןממניסככרם

r כ:כםורככרכ' P ריי(וכ:ו'ככP כז;במזכיריוככו) p ו:מ:חמין'מC j ומיסגמכיf'וrכי(דו
ח(כי e וf(גכי ''' Cגיז'רףנעי(גזחיממרו~fו:ויס מ'ר:!<טי .זקכמיכעמנ,ע"רוסס
 :יע~וכרו ור,,<'וממ(וזקכ;בוגעמככרימדמיעמזנגן t(חחריסמירכסיסבגןחרס

יעקב
!:סמרזנפיועי"כיימ Cומסר ":!רכע" .סימניוכי tכגס!:רסכיכ<;סייוככרחמ eבחסה
ס rרכוימ:<רקקס'גרמועוףfוסגיכסקורסגזונמיקווכריןממכסכסוניגס<גוכמקככ;ב

fוכו cיעיר : <;כמיקוןח"נסייסמן!:ככרfוויסוזגממנסע<כממג:ו(יזוונורסוזכ
 :!':;כיעגרעמומזסבככרימסיכסגמוןרככרמ .סמיס'!:רגומנ:ויסויחמרחומר Iחגמנו

ייסףענףייסף jע'
מ:מעקמרfונרססיס pו rר' rקרממ'כקמחרקרfווסמרכנוזtנר rוע" .ככוכסיעכ!ימס jג rדנכIנ'ירכוי'ידמחיIנס tiווס tiמ'יIנעס .גו'סינiכסנכזגנרfות tiנההמי

ר cחממסקריסיו Cמבכככ(ר cחרמכרססיס pו rי' rעכרומזיסרככסכווס rוג(ומר . Jג 1 'וfומיסiכחיIנסIנעדכיסמ"ממיסכנרמו tiוניסו::יר.וסנכו rנ tiכמסדרתסומר
יו Cמערפרכיג{כרו Cוימוככס Cו'ג"ו .נחמרנורחויסיס C pמ{~קריס rזר rכו Pכסיו .. " 1 , .. ..,

jמיכJ נדמיסIJ וrו'י.ועדפוti כנרJ ורקק 1מוו::J ti·ti נ::ירסIכירות 5נמ"'יסiכסגrזר'גוזכעס~מועדסקייסגיגעכרמעמיזנמסקרכ{יחונr וp מעגגכעוC וקפודמססמכוסס
 :וירfו)סזריעקכ(חוסכעכיכססז"וחוקיחייגרכרסיס Cמבכקררכיכככסרקקכנרמד Jמ tiס"ק):רגדע' r(כ!גימכיסכי tiנרס ti::וג'ימרז Jמגדנ'י tiנסמ'ימנ~
מיס_כפסרז ti'ינכיסרנו ti 'כ'יוימגתינוקרמז::וענרמיס jנר'מ'יתינכ::ו )"' ti(ר

סמומס Jממ~'ייססוןיינרכרגתיכמחרמ'יכנרחנופזמנ~ועוףחיסכפס'ינכיסרכו ti 'ננכימרקרמכורוייקמנכיסכנרמסעוףכפטוווחיוסוומדי"נ(מוס')ןעוף
גנרמ'יעוףנוףו'ירי .כונעי~'ינוףומנכרIנ'ירחמפכיסימחיסס tiסטננסעיקרךסמrכימכיס.ב'כעוףךכינעי ' rtiויקמגתיו~פוו,מיס. ti'יעוףגנדמתוס tiסחיתכנ
רוטס(נדפסכ'ייותממיסככרמנופסנסמ~ממ .כוניסנרבניססיס tiק tiקנ'יסיסעופות'ירי Pתועי~מר~סגי .מרקק(נרמ'יעוףונוףנ l/ומכסמומ'ימן

דנו'נכיס tiסעוףג~ומתוס tiכחיתככסfוומ'ימןוינרקממר.ןסגיס tiנסס:לקרית(כזסו'ק)מחך Iנrכינככסדסבידנסכי .כנרמו'ירקקומןמסוכד'ייי(דוניס
סמוכמנס'ינימז Iובור Sן'כותינוסfו .מינרמו~במריךממיחמסדסכככסהדר'י JמנעוףסחיIנס Jומ'~ר'ונס"כונפ'וז .קמימ,נירסו{מ~דיקרממסנרמות
חע/ופסעוףמכ{ .ט'יר'ימקוסס'יומכנכיס Jנוינחגוממיסכנרחו tiגמוווביסוס tiמ'יייגו .מרניסטפי~עוףסחיט::ורככןתקרבונממתו'ימ .ס ti~'יז~קרות
בסימז '~ורקתסור::ו Jמס Pח' t:iףכס Sוכנרחוומרקקנר"ב'סו~וחמרי~::יfויגממנ~ .Iנוממ'ירסוני'ידמ,ת'י tiניבמ~מנמיס Jגוי{תעיקר J וf'מנכיסטגנרמ

 :(יפאח)סמיוחךבעי pפ l/עבוריס tiנוונימךוסמיומ::וג'ימותטנמיכיסנכידחךטנעגנ~ךעת'יומס ti'יקרימח .ס ti~ססלקרית :סווק) r(כמחו

גמדס CPככחרכ cכממ!:דסופן Cו(!:ומרכ p!כחו~ומםומגיודכייומחקו :rסרגווו C (גמכרמסכרס cכ!:חורכמזזכמיכמקרחיגס cכממeירכסנמרו eממס . Iגומ:ונכ'הניחבארמ
כימיויטרחנמוירר cממסכרמק pומנמוססדכן'~מןכדכ~כססנמוי"יסון cבקר cטמ Cכומ"מיכיסג'גבכרומיסוי!:מיע:ו Cסדיכיגכ Pו!:מירסכיוכנדיקמהורכ cבסכמ
 • : I)'DCג qיעומ:רחחרכבכייו Pח Cגזסיכר:ור'ס CרנכIכסיסגרמנזיק

 •זיכפףז) •געשמירטכ) •שייערזינרזיאג) •ליינטאיזטעםמ)ז.מגרמתיה

t: כמc וביכןונ:ורנגוט

נאיחה)(עיי

יוסף ,~

פ'דרכסגמדכרא
P כ:<עסזרפריI ומך

P יסP ע"כמ: 

~ 



יחרשותפסות 142גאונ\םרושיח מלזלכזרףחוליזשניפרקהשוחט
גכוממ •רגמיכ:משוםקfו'יי~ S 'וfוכfווכויקיחמ~כיחומגסמיסעוףגככופי:ררמ,גווfכגכ"ג .וככסומכמוטחט 1 '"וסחטיסמגכחכיןרכיתנאסכונס rנס Sור

גככדג:ריכמסוסכ"מ ...קמ,גמייי~ 5ימ'ימטמע •ויגיעל :יס-מיסגכוףגיגי:ר'שלאס"מ::ריתיחטגוח ::tסוס Iכמ"יסחעפי"\יןגייסיייסס t::וכ rג: C:ניח
j י::ימוגופיגמס:רמגכמקי"fנקממגגומיגרממיינןמסוינככימרסגגו::יכמריrכזקמכיגומיגממיומ"ח·.ווכןניוסנפ!:ופזיוןכחח .. ~ ." ~ """סמוגוןתככיחכו J יזj J 'ימניJ י::דג:ריבגכ;וו) }I מ ...ימז.., 

ון cוימננבכןכי Cז::יfכ::נרמ::ימןר 5ו'ג:ררמכקרמנמימ,זוכרימןןגזויכרמינ::ירבכרנרננגכמרזו t:iכומו.)(רףגןכפחח::י t:iגבכר::יונפן ).ג(רף rרבכ"נפ"קגסוכמעכחוכ::וגיע
::ייכגiומ::יייז .טייוטחץ :כבכינינרמ::ירמפ"::יוי"כווגןכיוסיר::נ::ירטכמעזןנווי::וון:ונ:ור

 " Mלכוסרג:יוג Cגמן
טחו~':זהבכמטיג::יטיייט::י ' 1 "כננטיג::י Iשויכח) Iחגמולאיתואמראחריז Iבלשווי"אנטגפןרמונרינוונטוסרנוזומכי::יייטיככ:ו!:קוחמעיו'וכח
ןטוגכטגעיןמו:רווככוסגיןרוט::יוממטיו·רכתיבמשוםריולתלמילוכ 5נ'מרסמ,ןרכריסקסר:)נן(דףפסועעס rורמ . jסגfוח

r חיט'ןנחס:רויפי 5הםאמרהראשוז // \ 1גי!:כי!:יחגכוססti כע'מ~ןגכוסיןr1מ : 
 1לוגכייןר נ::,ונככייסגיגוריוס Jכגמגסfוכמזברסוורער
 ;iנכ'סחועגמוrכוט ::tו .גrכוטשנטווה :וייצרעימ//:ר .ככחרגתי;:ו;:וורככושלא ::רפכ;:וגזרניסכןוכונכונ

גגובדק :"וממסיגi:יכטוןכמוייןכ tiאחתככתהראשאתחתיזפיסמא Jע'/בלדף(רףרובכ f י::כפרקכ"מורממריוrכנןכרכי~ככיחכע'ונ"ס
שימאאמרמה"מ •הפםי .מiווגןכיi:יi:יורונוכמ t:iמכ::יונi:י)i:ימגו(ק(כ:גומנכרמגינח' ·ננטוננמi:יכמנטפי:הנהונ"ניונi:י •ניfכ'כלל] , I 1 ~וכפנעו:ונססככן
מוונר ~'י:: tiכפי י::"כנ::pככי::יקמונרקמכ m 'רכרמרמהלשונםשחוםחץ )ט(ייסיהiכורארארמדיייזקמכוכותי::יונמיטככיסמגוכגמיכוגחמח .סרעס'(ר
נכוריס tiיבכוגזוונו'בכוריס tiוrכןביןכוקrככוללויו 5מו 5נכג::ין י::יי::ג::יןריחזקמגמבכ'/פגוס Cבסנקרחכןח

 :יני'יfג.יסוממ 5כגככיוסוח:רfכגכ<;:ואאושחטאיזנושחט]ישמעארבירניחניכמוככומסורומגכטיוחמרכוונת ::tכיפ.יי ן;~וg :'~~f ו~יע~~~
כקימכתיככחכיכ;:וומקיגיוסמקרגואומרשחוטזחכו)ומ//אאורטחוא Iוכומשךכfוככח I:iגנכ//רסנריוחנןיר'וי//כטכןנחגכוכיזועבנןמיר
כו~.:קיי .וכוממ~ל~מרי~יג:נרסיגןוכמוכיואורממאירנרמרמהלשונםשחוטחץדמנכרהא :חכסב~ ו:;רוג::!מנ;:ומג ~ C 1t :נ~~ח 6 ~~~

 (מסןכג t:i(פיiומוiוט;ייוןכ t:iטייוטוגס.חץת//שהואכחוםשכטווהשחוטזהבתימאכקנוטרסגרפירט/ז Iבכנבכט::ימ,נו t:i •כ::ירמחר'ו :jlנמ!::<עוכס
ממיג/ Iרמכונימרכיגמ t:iמננדנככ::י::ייח ,ל )ללמ 1רחבכ"נב"'ייף~בכוכדז ~/ I '".מ"נ Iכוו:וןחנ"Aוס :Iכ'  1יונחרגיראגהוכרימוהיהרכאשונס(שחום ... I ,." ,~ח'
ספקכ::ינו(ר rt:iכגס.ג::י:שהורהרכותי::ידגכיונטוס::יוחונזכוכרר::יוימכו::יוניקריגח C (!ו:: "' ( Cןמ

הנות\ 1 1 1מ l ' 5 :רפרחכהריעופאבהושחטתחל'פאכרגחנ Cגמןכענ'ו  • I:מת;ג:רירוו;;rכגס ti ;רווו::נגדג:ריבדמחrכייככות rככגנכוכרירזכמנמוח;סוחככו::ירו

 ~'י:סגוחומגכ//פוסק.כגוגגחייססזרועאלחיםח'ואמראחחו)(יחזקאלכתיבע'/ביזדףיאמחוכריס ::tומנכ//פונו'גטמסfומוימיiכגכחכיוונרסועונו
 ·מתיסזביח~חגכג:יוככר::נמ~וככחכ~ןובבלח,אחמטומלאנפשיחבחחנכסס I:iכ:יכfור"\חגיוסמ:ייקיגככגכנג;:וןrבסכר rוסנויס
fומ 1!:'ורסמספנע סוי::י ti rנכווחקרוכתגריןנגגח::י;ירסכפיכאולאעתהיערמנעוריכאלתילאיםרפהגנריי::יוi:יייוכמןכיסזנחירי";:וזנגנ::י jסמוגוס rעכבע 5נח .
 ): Pג(נכ"ז 1כרנפקמכ::ינמ::ימסורומזוג"זושלא.אהמםומלאנפשיהנה •פגולבשרמוחס::ימני\ניס:ימכמגיסיס t:iתכוi:יס t:iכמןנוס cןרחגעכס
מבכנכi:יס t:iס t:iונונרונויסס t:iונוזוונזויסוננ::ייגמכחגיס ב"' t:iכונדר jכדממרינכח' II'ון Cגק'זןזeגרן

כטס,כ~מר .קטןוכ tiכ tiומ\גאל :בכרופ:י.ונכלהכלילהוטמאהל\רילבאביוסהרהדתי. :גן tiפיוכמכקנוטרסווניי"::ייימ::ימןכ ~~מ~~~מ~ן~~:~~
סכוככס:קטןס t:iכוfכ::יכר\וrכסגגגנרוגיסכוסבשראכלתישלאמנעוריאכלתילאוטרפחסמרר!:,כג'חגסו cמ
:יי'גםסרממרמתני' :ר1גכגכמ .ששלוללללללמררש//אסמ~כiכירור ' Pוג תיאכאשפנובשרבפיבאאם.ומעוכוסג)כרו f!: rוחרגנמ;:כ
מכ::יי::יסבכג::י~ריסרג:ריכ "rגכחיוכנבכס~ר::ננ] 1 " (,1גו/.ר 5וייגככ:דכתיבוק//כrכ 5קפרסנסנסר j ו:!כנ

 j ,כי:).י:iמז(דף/בכ' / pבממכ:יי:יס:י::יריסוכמאוטו jנתרנימשיםחכםבהשהורהמכחמהיבכופףדובכוףדקרמכiורfוכפי/פרט//'יחמר סח,,(רווכגח
פסוכסונני::יוננתיסזגייימיי Iמיכח ] 1ננ t:iנכ :חמנותיההורמושלאמבהמהאכלתישלאננi:יכ t:iכיי t:i 'חיכוי,ממיבכממנכ t:iונכככי jמ'מ'כ'חכןקןכ

ל .~~ ונניייכפמ rבכ"יייטת t:iכרדככימוס t:iמננ'חגוכוכו'הריסשםהשנחטנפיםקאע"אמדףיסנכופותסיי t:iמחרנכ:יתוספוחו t:iס::יק"'נסןסרגכן " cגמ
כוירכניררס tiכ טכrונ::;cכקמןכ::יכורחנו.פסולהפסולה]~חיטחו Iט::יריכז;:ורמ,:יריו 5ונi:ייו tiק tiקכ::יוגמןנומ'מ'וס :Iגיס

יס I:iקיגסוrכטירמימסוספסוכ;:וסחיטחודריםרשםחשוחטורמיבחולאמתיםזבחי Iאיוגכוףונו'רן ::t:יככיסרוt:: 5 'גiליג IJכ::יר'fוכמכנחעוכומני' " וfכ:!ממרכוח(ו
ססריס:גכגי""כככוס.כככגמרר~י:נחוז:לגזאלשםמרברותלשזובחרוחלשםעות .. ""גלשםוממיגכfוגחורר 5ו'בככ 'וfק;יסד//fויבכופףסתגכי;ןו;מוח Cס

וכעג,גומנכז:וכר;גfוו •ימיגמכדומיא-נימחנכ//כימרבכרחי;:ווככגrכ 1מ,כרימכrכור ;ג;כוfורור:ון'
מיכאללשםומזלותכיככיםלשםולכנחחמהכימומו::יוחכסיוחו Cס גרקי"כ 'rבכ~ונטוסוניזוסרירנמ/נ Iגכfכייייס::יוכיסו 5ר cמ,נוניוקמינכרמודונרקקכמורסגחכמחסכ:

ננככרריימנמונדחסרגט.)(דףכתמור::יתמיסאלוזכחיהריקםזשלשולהגרוללשסשרכח t:iדמ, .::יר:ירתישלא :וק'/כונו'ןעגיכר 1נכיסfו:ר
;'~ t: ;~~כ~ר~ f בכחתטממ ';;רS מקרימכסזוגוי::יוטרידכ::ידיוטמגכככננו::יראטוחאלהרראמרהאקשיאלאאבייאמררכוחי::יונמיכונחכיריסונו

ריס 5מחiכיבככזוונח);:וןגזנrכונוח t:iגרכiכיכ(שררמיכאלרומיארקחנינמיריקארדרלנראכמגחכ/כ I י::גיריסדמיועוד י::וי::ג::ין::ימכגר"ממגכרוחס
ומחמם ..;:rיממיייfכמר)(רכריסכוrכיכלסנענכrוככסנכגכמעוככח;:ומככטמחתי~ח כוfר:!'תגמי::ורוחס
 :מיס I:iג'כח 5גכ~גניסוממסייח :ש//מחגרוסיסיתיסגחי:י"כווגגונסכידיסכח ::tחכק c iגרוfוומר

כירfויוממגמ;ןו
יפגחיגיי" .גו'וכס:בשרנהוס' 1ונכייוכן Iוענ'נסנמגfוווכעמח

גמןגתכדכמכ/ Iו'כונוזוטסופ::י Jו Iגמסןר::י::יחור::י Jנור::ימגמימר jטייכfוטלפ::ימיימiומסוכנחfכככנכיג::יכי::יקריתונוiו tiחוכימייוכiוונ~גכןכזס "':!ס 1ס cכיפס
t, וחכמעויפ::י ;ך~ ק~~"~~דןiכיטמסררמסכוכןכטבכסכ::יורוI גורמסור::יונךמווייזומעריפ::יגמוייזקמגt:i פוכפיכוכוזוטסופווסt:i ווטוiכפימככגחווני\סכומ,וככנבכורימכ
כקרכןג;:ו tiכמייגמכררכר::יומ tiכפינוככ;:ומרמ;:ו .גו/מנ::ימ::ימגגזוישלא :ג l/וקוכמותיכ::י'נככi:ייוזוניבכר::י tiונגבכור jונגטומגבכוריכפרט t:i' ti::יררקנוןן 1רכנכ:ןחכ

סנכוס:ימתוכתי;:וגוימו מכ::!כככ:ימ;:ו i'וכמ/מסוררכר;:וומסממיס-ומכטכמ tiכככפי;:וית;:ו ו:;.:יורמקורסזכגסב~סגור;:וכמ::נגגוכ~קומוrכוזמ,כזונעבrכוזכוכןfוחסס Sרגדוו
גדכגכו Cונזעתן

עיוןכסתגנרבtוו cממ
כחנפ,'סנססוfוססיאוכר :כיסגיסויפרק iוכזנקיי:ו rברfוכfוס r"רחויוח Cר!:ניוח C{ע ו:: rגובעכי
פחכערגגפ:ווס'כקגכןס :eזגר'ס-גונגךרבריסמובגו Sעך:יחפמרחס,רמעומחס.נןוfו:יכוכן 1קון 5ר

זוזחי .גכ'כסממס 1טכיךילבא :כחגיכ::וס Cקוס'ח'ס Cןעךפו{~עןר'סז:וייןכחסין:יוקנוי jו 5רוrו tכע
 'ך',גחגו ·"'ע Cכfוחס " Cכמבכגס eמ"וכרם'ו Sמfו'וכ'חוכמח'נוו:יר:יורג::כ ::Jגמחרח' Sןכ iכגג'םיו

סחךסונסךיחככ'חכ
-עץ\ןסף פסקחחסכומעכ

יג Cח ',סדמפיגו ~/וי/ .גו/גיוסיסרסרטנמרעדגרמכ;כןםמרחמ'/ודף.מטוססממ!ו' וf;נסםיסכסגזוינדכמוס"וכ .וכןגיוססרגר!ו'שיאיאמ:וסחיפפקס :eנכו
מססוכ 5כ'מיסמ,ןדנריסדניוט Cפנטנפרק Iיממיינמםוסייחזקמ;רונ!ומנרמתיםכfומםמעמטוממ:וכfומנכ .גידיסגפםיטממתיט;ממטמעדסוס ~מ';ח ו~;; ר.ז~~

ד:וממסןוכ 5כ'חדס l 'וfקחמר:ויfוןג l/מקםימ r /וכפ/ .גו/עגירס:ורסוויוסגנ~דיחזקמכ.רנוחי:וכוחיוfו//תורם//fו)ח"ס(תוותסלסור '//כג.וסייוכגכפסיטומfוסר 5ס'םנחח :I:יכנונת
מכ~ .וכ 5כ'מדס Iיfוגכגיר:ומסוגוידודמ·כומר 1רי" 5ו .:וי:ווכ 5כיח'קמככתפתת:ו t:iנגכוסונפוק "דף ,/דגכ'ק/כפ/וכחמריכןחסווכמימוסגכוסכמ כ!,וfןמנונרחוכרע

חrו C ·"כ,נחח
 • !עטנלאשלעשנ )ג •פפיילאיי!ג) •רעה;ןרשאבער )וJ • fםגחיךםהומגרוחכו::וורעג

יע:גב
ו

זכ:ויגמקרfו iכז"קח .מננוכסכוסוכסר Cבמגכחידא JJ : r 'זעקממנפרק jוע"עומfוס
ככע'רמ"זגגךמחג(סוח Cר C::חם ' Dככוגחגגיסזיוקחר ::Jןחפנכחסוערמנעור' ו:: rג

 :חג'כ"סככחמחמחוכחממ,סןרמ ' Cכחפרו jגחגככחמעוכס eקממרזסכקו rחןניס tג



מהמדמגמכדף-חוליושלישיפרקטריפותאלו
נ~קימזכי~ח~ינרכמי~ •כמ~~י~ומ~כוו'טפrנןכמכמיrכסי~זתא'כ~כימכסיסמנכט~מוגיויןאין :וטו~<י\ממtרייוכ .גכיומייפחל

וכמיס 5י~יח /Iומכיוtרמט~כiלt:קtר Ijרנויססכס~נניגט.)ונtר(רףטו~ 5כוכגן~ג~ימיזומגזו .מיי Ij~פםיfכiלרק :ככ~סימיtר
מעכנכגככין ].גרףכסקכיסגוןכנכרוםרמנכר מ,,[(רמנכריגן) כf"גנכימםיככמונכרנכסגמיוכנכסגסוכןסג 1נכר Sגריגכיס-וחפיןכרמנכויגןגפםיגטנכוי
נכירימכמitחיכגמטrנמ )*יחכו " 1רגחיג " Pכנכייקב",,יירמ"ומםג Pכיןעגיתגכגמור" Pגכגין' i "מתדן :ייכ"וטנכוייrג.כיתטכויגגככרו

I גסI " כטר"בכגם~ירינכריסגוןfללנכגוi כגרקCi " מנכ"גימכגכססII ס"רסp כמייו_ e _ 

נאוניםחדושינכססרכרנככחנכס Pמכמכסןגתקססישישפרסטרפותו .א .כיקמרסמין:כולןכסוגיסכסוסfכעכיח
 Iגמ Sיןנמםםסמזסס /Iסקכוסמ:יוכפםיגופוכיזוןמרסיגוכיטכמ •.כtרינכורמןהרחק :פחןfכיומ

כמםבכמיס Iג mסגמכוןכיטומככ~ורינכ~יטככסנמיןזאתיא)(ויליאישמעאלר'דביתנאע"אםגדףיבכווכ:כוםימככ~כו~גןויגסוגטניכיככfכוי
 ~~ו;~~סמ~ו f פכ;;~~;ומיוומסיוססימfכיווכיסר"'כסרוfכiלמלמרתאכלואשרהחיהכיסרככסרויןנומסןגחנו •ח"מ(איזה
חו Sםכממרירעיסו •מייקמנכיגכייחייפלח :נכוחרחסימלמשהלווהראהומיזמיזמכלהקכ"השתפסערפס:הרואהבכין)כוככיבכחמנירגרו

ו(מוכסמיסכמסוקסססימכקיתמיfכסיכקוכערס P!כירללללככנכסתועריפוחספקגסוככר •ככי Sכבכ
ר Sס'ו~מכסכויכוכ"וtנמ l ~ו~רמיוכ מכr,,,כר~מיכי~רנכגמ :תאכאוזאתאכוזאת /Iואנסיrכריוכנכסנמיוסרענכסכוכורמס

" ] \, " 1 \, \, ) 1 I מכמסמףסרעS חסו
יכומכמפעמיסמכףרגסוסנר\rכממיגמסמעוספכיסרוסימהרקיםניקבוהקבהניקבהתניאאעםגדףעופ:יהרואה :ומווססנככי~סוכומיגו
ככממן':קועוכמטופסמינכממכיfככס:)(רףכקנכוגיממראורטיהורהבריוסיר'טרפה:ייממrרריסמrכוכrכסוכfכורfכ' •מו 5נע

 ~~~~ ~~מו' i ~;גניוחיפויןיפכמסגימכמגסרסכזיסמיסיוחנו/ר Iאיוסףבריצחקר Iא/המרה]ניקבהאף :כי\rכרכסגרינכמונכרמיוכסגונכגסמף
דע;רןמסוממרנק"ןקמ"רfכסררפמסכגממייקמנכיידן,רהבריוסי Iלרחכריהליהאהדרומאיי"-סג"ענכככיגגררזגנכר .;ו"מושמש
מrנ~ספקחכי S כר;:!ס"מניסגררוומיוקעכיסכטניחמרנכמי:לתננכורו"ייוכו Iמחו Iססוחרוחיככסגיוrכ

כ(ומו~rנ~~~;~כיזס :רפומססוסגוסנכסויוכ Sכככמומיוגומייקייםאיובוערייזמררתיראץישפוךטו)כאיובמיוכסנוסנכנרגיין .חfנגגגיגפיךיגיע
ספקסםעסחכי S!:מכםכםסס"רגמכמומומס' Iע' )*הכיתימאלאראינסיםמעהשמזכיריואיזא"לכגוכנממריסנסכמונכרסמי"ג"סמונכי
 :~? t~~~~בכו~גפמהרש"אגיסאאלאחיימיקאיחומלולאכליותיח 5'יפ)(שס :מככסכמגוכ •כי~םזםבי :וגנוזכ

זגרוכזסממןמכיחכמזגסבסומכ~:יומ t:iכrכרונכ:יגמוטככיסנימהכאשמורנפשואתרקב)שס(דכתיבאגי tt 'ייסככחגכריס .כינכrכייקרותאייקורי
חמסק DPפבכמיסנ' 1מ l ,וחיוסיחויכ-מחסמגכסוסער·סחגיננכס

ממ::מיספקס :Iעוממרר Sגכו(ווס iJכנכיגיוסגוחןינכ' :שאניניסא
סס~יק'מ Cנס :Iעוערפסיירומסזה : , l/וקק l/פכן I,רככfכרהעריםוכזוהתיראסרוטהרטמאוחייכזיכההדיואתרזתניאב l/עמרדףיב

 <:::ועחמספק Pחמרוערפס"רומ"נ lI/ובכי l/פיסנכיין •ככו Sכנכלל
עוכומס .נכ,רעסרפוrכנכנס Iנממרנכממיןומיוכנכו Sכבכמזהרחקדגמיםאמרואכיקחרשאי!כרםשהעירו
זריומוכיכעיסומסלמ)
ממגרמוכעוממזסנ~ומוסרימויככמכי~מונככיגירר-י :והדומהומוהכיעור

וכממרםכימוכנסמייiליומ~יורת Iמחגוחסכוחזכייס Iמאיזהוסחרארבוארמלעצמורטפההרואהזהת"חאיזהוחסרארבאמרשםיד
גסנעבככסבככיוםנממ

געככימרסמומסג IIחכמכיסמומגיוסו:ירגי 'כI fיר"סיזוטראמרררשלעצמוטרפההרואהזהיחיהמנתותשונאטו)(משל·
רממככנגוממוגמ : , l/וק /"מי Iרמככרקכנכיכמומככרללל

וינכגכ pריסם'ס Sטס'~,rכוגנכניו 1 "ככי Sגבכפ'י Iטרהרואהיועת"חמש-ttו'עצמוטריפהורואהושונהשקוראמיכמחראררכמשמיה
 r ו~~;ס"ו f ::~וכ c פ;~וסנכנכתיי l/פרסנכייןונו/.,פיךיגיעוfכככיזוכהאמרזביררברךוטובאשריךתאכלכיכפיךיגיע )קבח(חחל·םאומרהכתוב
ומיי!:כרו!(ריעמסןרמ Iגכסמריסממרכוס~פוסק IIפכיאלעזרברביב. Iלעוה/לךוטוב/ז Iבעוהאאשריךוהעוה"ב/ז Iהעוהעולמותב'ונוחל

 ~ r ~~~מ~~ו'ר~~~;~~טרפוrכספקכירוסכממיכ Iר/ Iוגוסין..כולאאמראזיללאליהמזמניהוווכישקיללאמירינשיאהמביליהמשדריג)הוו
מככיממסמנברמפסקמו Sנכנככוככמנכירס'מחירמו"ומליהמשרריכיזיראר' •יחיהמתנותושונאםו)משל·(רכתיבראיחימרבעיא ijכ
מת::מםר :Iמסגוקנכי Sנכסנככנככ IIכנכו"מסריוס Aינמגכסלל

 '(עכ:,מ(גרמפזממגנ,יגפיךנכ Iינמ.גכjכרפסככספק :בירמתייקרוהואאתייקוריא] l/עמה[דףארמאזיליהמזמניהווכישקילא
מסזס,' iמ,חכי Sוככ "א

סעוס"ככייייםמכזכסנכיגעיסייוכיiלירסנכנככסכויסיגוןר
םיק~. P pספזסורסי :/כ Iוקנחורסו t:iגפסמסיגנכב Iכנכוס/כךועוכמוגכסססריו IIכעוססמריוניסנכוכנכוiל.יגזויננןםוגו~ז:ייכ-סטמגוכ~נכדכספקוtריחוכמוSמוגפיונכו 5נכ

םסוממס 'וr fספ
חסרג Iזמו tגמס
-: Sרוכממס jסקכ'

רוגכפיסומכקכומו
ימיסנמספרס!:כיס

ומ,ןמימסכחמרער
 .מימסכממרקכין

מיכי Iכגס!גפק
מסרסרומיורע

וגו'כמעכססבכוכס
 pכדfומקרסגי

מקרססגמססומקרס

ז:וכמומכססמייז
מחרורומזסמומגן

 iמסfוזסומומרכככ
סגככימיוסגמסס

fוככוכךסככסגכ
סיססגכממךמקוס

םנוסגכסבכפרמו
זסגכו~זכסעפרמכ

זסמוספיקמסומספק
זממוכומ Sגעעסבכס
גיזעגעיכסס!גיגס

ממtיק tספעמיס
ממז 'וfספקס Cעו

 Pסספ'וכמבכו!:ס
ממ:;וiכפקממרו

כ~ככומרעו!:סוךמיזמכיוממר

תוספות 'רש

יעקבעיוןהריייף
וסוfו jמ'מככס cמו::מפסכקע tגמומ " tור .ומיומיומככסקכ"סםמפסמלמררין Sו "' Cר Dע"ו .גון ,'(!כיגיעמזמרסגמוגעכ,ומימ cמ :rזןנו Sכעערי!(סורואה

מכמדעכורס(סיומםעמירססע:וורסכחגפר!:מ ''':!ריפררסfום'בכממסדרםמכככסימרכסכריעוחומרמיכוסכועכטמףמו Sכעעריפסנרומסדככיכנמר
 iכרממריכירעכמגע sגמכורסfוס!:כמככמורסםכמדמף:ס Pוfוגמימורסכחפכמדגמקרמק Pעופסומסכיוןומפ!:רוגו'כפיןיעיגגסופייןמסמ"חוסןנ!:וכס :Iוגקורמ

 .סכיבכור Jמהרח!? :ע"ס(ק"מריקעדףנזכחיסכעי(מ' :Iמסרפי' Cמסכפימכןכסמכפיויגיעכfכ"מומרוממגק!:ומיןכממוןכקגופגויםfויכויעfו :Iפמ"ח Cמ cומכס cוכמ
מסמנכמיר dועסר pג:ומ'יכ Jוגגזוככוימגכו cכזסזיכסוכןגםגיכיfומרוסכמפירפיייגמפכמגעוסי/רי, cמוכ"-וכג/וככגכוכ pכו' Iכממווחומרפמ,כוסריגכגרכמגיכמו

ויס Cיס" C~רסגכיגרי pםגדיןכממרועסרכמחרטעןנמזס'ק'ייכומiכרעממרכקןכמ"ייכסימ!:וכס Cוקורמגין!:פססיקומסבכ :rפגכיסוfוזן "כבכוס"נכןועוגעכיומכירי
ימכרוזכידיטעכגזיומסרעממז~גוובכי"כעס'ןמ cממ,כמסי tמויfכסורגסימרוגוורומ::נמממירסוממימירס tכ::נג{פסוויוזעוסכ Cופקורמפמע"פכרןנז ר;; oמעריפסנרומס
רףס jגנ'רממריכוע'ךועי"{ומרסםימ ''' Cיפבכייו .מו S~עער'םומרסומסזה :זכו{כוכמכמיסכיכוכומפ!:רוסיסמ'מ tמ cמבכר"ןסומבכנננובככ!:ח"'יירמחרגסכבכננכוער'םס
כסכימו Sנכ Jממומבככיוזורמייריסממוובככ pםמוכיוומו Sכבכומממיר~מחריכיםמיקכמיכ :וגו'מfכג~כיגס',יגיבכמומרכסמונבכ{יו iסנו{מכימרכוו Cםיגקכזיכפכיסס :!מ:!מם

!::וכמג"געיומס .מו Sעכגרממריסממוומומרםמ·כו jגיוגעע"מגיזסכוממזיריוו.יקס"ס
מס cכ!:כמרוכרfוסכיכרוגסמ"סכומ ::Iנויcו Pכסוס!:מיסמןבככיומרחמיןכ'גכגריו/ועכסמרחס jוכיוממוכוסמרגסfוףכחרסססכמממריסממרןעכ Pםחמfוחריסממכומכקגכ
כי::נמזמכיסווכי : Iוזכוטוכססקורממיגכזוערממר Cזרר'סמכןגסוסייכווככורעוטרסיוכגימיכסימיסמורןמ·כמכסכמיימיכיסוככממחריםממכומכקככגסגיכוכfו
בככיודסיסזירמרןמםמיגגוררזסםרקריטכזמיממעמסןג :t 'מיטידבכערגסעורסיוסגיןסיוכמ cכיס :Iירו ' Cגמכיגו Sכזמכיסמזמכיסויכימזיכןסיכממידרמפ!:ר •זfויכןסס

עץ
ועסקמטיכ~ ~,~ו~ 5וג' ~~'~נטוממ~ I~יונמו~מ ~,~רנותמיתו~מ~
 .~טיג~ rJנחוקיי~ידינמ~מו~גךססיסגטינחיקיסוו~מ ס~'~ננחורס

 :ככטוככמס{מדנפ!:ינזססחפמרו{גך
סקוככזנפיק~סומייחיככגי{ממיי!בנכיי[ •גו'ככי[מגכס IIסקכשתפסיב

גסניסוכמויחגןנסיככןו pס Ciפיר I/וג!בככיגי Pסךרוכחנמוככמרנס

יוסף

 jר' 5ומממ,וקטס .חמג~~מו,מחמוג~,מת~יסואריכ :סrויס,מתפסוק
~קמוגרניוכסר ~ l!1ו .סנימוחמג~כמיגיסחמג~ס~מסמיו~סרמוחס IIסקנ
סגמוגכככ~ j~פיגככיונסטrנמסטנסrנססנכו~סוסיסטממרככי{פכיוידזעדכ~וי

ככיוניססוריס Pוננכופוח .סויס pכנסככסדימג~~וסיfוסג l/ומ .גבכסייס
 :!בגנומכ)(יככמיfוג{כמfוםיככיגיס~ונסימוחין 5וסוככמ,ס Pככיכיכווסימס

 •געשיקטג) •זאכעאבשיילינעאייגעמ)ווtבגתורtבה
 .זמוכימסיזגונימימסוכמחרר. iימנממרןסמ (יבכוס C ';:ו {'.וממ {~גפגררינכזו Pוניעז::נו:;ס (,מ '{ m ;:וםfוסחזfוסכוגדזכומסקפוזו Iנבכניורס Ciמסג{נרעזן;ס

, 

יוסףידעב

מ'עמזףנרכימא
מ(יכסנ :ריסמגוזו
 :ג"בככמרף

מס



נרנאמטרףחוליושלישיפרקטריפותאלוותספות רש'זי 144כלוםאוצר

ב "'j Iעיו .ףחרי'זיע-'
(מי(י'עח'מ:ייכי'טי'ו S 'וf וf(מעfו( t' Iי(י Iנחיסעייו .כי''רסעכמסכיסוהקב'המקינסייייfו 1רי' 1 '(רףנס(::ירייו ו(' S,ממכסמג':י"ו Sעמט"י:ייס::יוי :Iמרייוחר

י:י 5Cפ'רfוע (' 5 ,'עfוכfוכנווו:י 5tדגיוודמסגיסיט~ cדפכ::יגיורןfווכוין 5ח'כfוfופ!:ר •ג:גכיס ' cמרfוכ cכ,נכר~כמדכוfכומומעחכ c ':רבי C 'עמ:ג"טנויוכיכסכסו
 ' cמכמחנרכיסדומסוfויכונ'ומפיחכfומחגגריוfויכ-םמ'מעמססומסג'ס(נרןחוחסוי,פרסחייגוכfוסחיינעכ'יגפוגfו' rד'נחד!:וכעוחק'פרקסוףדחמרטחו cכ'כ frו '''רד

 :סננווס ' cממחנרגיסרfוכ Cד'מכ'כס Cק'ו::מנכחככויfונככו'עטר'ן 5 'וfוכגן::יכנווסנגרחונ!:עחככס('סמנרןסקנ'ס Jכגחמו'סכנרן"ח~וןח'כו cמ' P'נכfוכ'ס:<rכייננככ
 Cדו .'וחוססגמחוכוfויוגיק::ינ'סכ::יסגממחור'ו fSו'ו Jכג'ו::רfוכהח'נרןסמ;ר(יו Cגר~
קרfורי, 5נגו:יככסיס(מנרכינ Pר tנ'סניגורfוזוימבכ ::tממנר,יומfונרכסר«מדע'יfויכ tמיfוכ tר'ניכסנמקוסכ::יכיסנכרחנסרמוק'סכס(יסמסייערס"(ומtי tס Iוס rמ

. · t: קסנ"ס
 6 ( 6פיזי(fוfו(:ייסנרfור :ftועו(סrבנו'י :tנ"בכסיק'ן:יסג'מ(fוכ:רוכ(ימ Cוכחעניז'מ'סח t::Cס Cבכנקוס::יקנ'סבכ('סו::סו:יירמנfוכסנדי(:ג .גו'נו'נ C Iמ'הכונחאמר

!:fו q וfוגסמו 5כבכסגח'נסוfונסיסויכנדגחיבמכfומנמכחוסן:;ניעינ'יסfc עיC מנקוסמפי(ו{נןכ(והיןינגןיגיי:גp ו'נס('קמ'סינ'סס'ורקח"מגינורכיfנכיייסמני
 :טונמסנעחוודנרעחס Cכוס 5מרחנינס

 •ווידרערןבאראכען. )וf •ןרגםותמה

; , 

'גס"נכרכזוגסגיוי l/נכאי :י:יfו tiג"ומוrכ::י::יfווגכיו .[לאכילה : י::גכr"ו rכי"יקרfוטריו Sמיכויכיט"בכמכוכר' •ירסנככגיס P "והקכזזה
ריר::ירי::יfוfו rו rכאווזא :בכ"סיינכ P "::ייfומףיגיס .l י::'fוrכ::י,,fויריו"ייגיס Pגכויס'וfופיכווככוגיוואכרכה :ככווכ::יסו::י Sטגיוןגיס Pרוכרפסיטמ

מעורניווכוככיו Pס:רגפיר'טו::יסכ::יריfו::יכריגרגכקחגס::יfוווז .כfווכנכ::ירי::ייכגכריר::י::יוfורנרגו!רנירוסכנכיגרfויהfונכהכוגיויסרfוכמזג::ינככרגיס
וכיטכוזמ rכר::יימסנכסטכסfכווזכיכקוטממ,ר::יססימגנכוח .ס"ר:יאינ::יטכוסכוכm::יירריו 5מיגיפי'מנכורסגנרנככחומ"כיטנכנכמככרןטכוכמ

כ;מיכסס"רוחינריסן·גסי Iרקfכוכנכמי ]וf[ :נככרגיומומנרגסגחונס iטנרג!ר
רכי •מכוגס:ואניוגיגיכמ iכזיכיגקוטריאחשמחבקראלמחיוחב!נא"רע"אמטדףטו-מדר.'שא

כי::י"וקיוו"נכfכג~גיסכי~יייקייסוכfכנככאיכעיאחעיניםאחשמאירחוחטכגיס .גו'כר'וריfוסמ rו rכ[אודא
 .ג~גי"סייבכfכגי"מישמעאל :fכיסרמכ • , ,-כיומו;מוו"גיריןגrכוסכגיסרריו
וכסייגג:ומאיכ::יסינכיקגוו rנכיfוהrכייירכרחונאדא"רת"שסמניזזי Iעאואלכילהלחי :וק"כ]סיוי::יכגריוקר"י::יוכגרי

כרגסכי::יfכיrככמיור"בכסומ,כ .ג::יגיס'זדואיכד'דידחוריאחכזוזאאווזאיחודחן P::יחוגrככו •,גוןוכגרגיוןאכרכח
כרגסבמקום :מחריכfכ]נכקומכגכ::ייס :מסני!]ע'זיאלאוליכולבזוזאלנקטלאכילחכר'זיטכנכמרי::יינככריטןככריסומפין

בכריפח.רגסיסירכמכוגrכמככ •ריטומכר'יי-אלכניאחחכרכוכח Cי(נסרנרתניאשםוfוכרג::יכי::י jמיכטויוכ::יגיר"גנכג"גגון
רננני .~סfכונכס~ס"הכוגיס tiי"ט"ע • "'" ,רכ"קוס rגפ/יי"גיסוכבכמכגו' j"גוגי
י 5יrג.וכוגrכ~'כ"עג::ימיהוו"סכיגיסכגגי'לישראלכרכחלמדניאימרישמעאלכרג::יר::יי::יייסוס~יי"fכ Dרנכר'ריסרמג
"מגיס::ינככ .אמתנייחו :כמרזכיו Dו"כשחיאלמדנילאעצמןלכחניםכחניםמפי"גוגיוומכיג~ניסמ"גכג::יגיס"יוrכרrכ

סיחפרוpנכונכגג::יפגיוומיווכפכיומכרכיםכחניםאורמאחויאנרכםואניאומר :יט"עמגגו'גככויסמףגיככrכר::יי::י
נכו;מנככס'ררואחררינחו :חוכיוrכי::יולמדנור"עאומרלכהניסוהמוב"חמברךלישראלזאסוחנכומנכררכוס~~ימ:ס"ככוחג;גם~ 1 ) ..~ונכנגנכו"ר[;]:"נס,

w " ,., J " .. ופרכמ •חייטיגווראי :ר:כ-והכללrכר,.מיג
טינכוומ.כוגן"ייככrר.יגי:[רלא Dרכ~יגיגכמדנואנכורחפמיכדגיסמפילישראלכרכחטגוכריוכסיגוספוככגכבכ\יכוrכונכfוידכ
 :וכיוכיגס]::ימעגקימיסוימיהסכמ tiכחניםאימרהויאברכםיאניאימרכשחיאגייסנס::יגס "י::סrכוכג~גגייתגןכווכי ~

ו"יו-י"גיויו::ייו·מייוגי\רריגמסדינרא(עליהם)מסכיםיהקכ"הלישראלמברכין::יית::יט~ייגיר::י ' Dגrכגוגס ,,,,,,רמטיןיוסףיד
טו,rככי . י:: Iפחיר(ן(rכג :ן("ו 1 (מנ".כחניםכרכהעקיכארכיאאידם][על jJכוסדרחכהומfוא 1 ,"'רכי''רוטלללסגנכ::יגור::י'"בכסוגנוינכרוגיגfכטוכfוס

כבכגיאין :::ירכ::ינכטנבכיrכגפגיוו::ייו י::יי::סיוטטוו::יכסנכrכרסfכסרfו"סגמ"סנכזנמדנרדיט'מוכו
ו:יוממרחיסננככמגחבכ\יוםקיו •מומכיוהמואברכחיב)(ובאשיתיצחקכרנחמ!רבארטנ"יfכר"ירפגינכח/קובכורמוח::ימעממיוטפיי,מפר::סרנס

כוכrככסמחריסכסגנכסהגו::ייססוגזכגי[ומאימםייעא)כחנאישמעאלמביכיר(וסימנירמכמכוכיוכרמיגמממיבכזגסכנסכ Pופי ~;רווי~~ר:כן;.~ק~;~
גגסוכ~rכרכטסטיגיווכתתסר rג~ jו' Sוכמקוםכחניסלברכחלהדמוקיכחניסמייע]כ"יסנכ] 5 ~גכ ' Dג '''כי l/גרקכדיו l/גהגיו :ח l/בו

 5יiג,וכ~גט)ווכי\ג.ו·ויסגכל י::יי::רכמ י"',,כגןמ,מ ]ר["גיויוfכיןן Dוגפסrכ'~כס: jקדו='ג
ו::יגי.נ,ריגיס :דישראנ:aרכחגfכגfוגfכבו"נקסע'נסrכדף

rכfכנכ::יוסיכ )""כר"כ Dכפהמ Pכתוהכיfכדננכידכריfו)חנימנשיארכאמרע"אנאדtוט::יוrכרס ,גכסכרי~ן.פסו :fו l/עבוג Pמכמו
וונכ ;'fסי::ימססגרכנכחכיהנחגו!רחנירו 1-::ייוהרגגיסחס Pנכ::ינfכיויר\יגוט::ייויו ~ e ~ י 1ג_ו'" r נכיייו "'גרוP '" וריסומשוםחוששי!איזננבי ·"ו"" I ס,jJ כגjJ נכעIJ 1) ', .,, ,.,, גגכבכיגיוסמיוגפיכמווכגהוינכרסקכמ

:[עומדיםכדמנכג!רוק Pסנכיכסבכ::יrכסכוrכלחושדואתטנייחולחושדוכימ"rפאיבריםמזככיכפחוrכגןכר::יוססכרי:יססמהייסגאוניםחרושי
כוכסגתקמ,כגוויסמוככימ, .וכפגי~סחיישינזודאיאחדרינהיקמייחידלירהטוהיכיכיכח"גכר::יfכסכו::יכגיג~בכ"גורם-החגוכ ~~~;מ ס;';~בr~%רס

 .שוכריס:מפניהםוכ"כ)] iכפ'כגוריסמחתמאכליראחמחמתדאהדרינהייה"מ כti ~fכדוכיכגככיכוכrככיזכות Dמכמגהוככfוגיכגמ,:גוfוכו
נהחני .כ' l,ס lרכ'סי"וגרי,כרס l::יייפ!'ג .1ומיטגע~יו::יטכויסטיטווטיקימוrכ cוכמוח cוכ·  :גזכככ::יfככיריגין 5 •ח~ l)tiכמכו:יגיכיס:יסrכגגד::יכ~וכי::יגיג~גכרונקיוrב'יfודסורחי:ווח I .1)) J ,' ,"(:יעכדיהואמעלייחאחשובהתשובהסחדסנכיוחעכוגוח

כפיסכ:יסירמוכמסמס .מכשילןניקכחככחמחכשרותואלונפיסקאע"גנרדףגפרם"יגרכגככיכי rSכרין 5רמרוגי'טכת
וכפכיככמירניכוגמגנורוריוו::יכיס Sעדשנסדקח]אוהנרנרתכיוסנס::יכס י::יי::וח"גנס]תד5~כפ'

סוכירזכ .האיטלקי]כאירסעדאוינרנרשכ"גתחסרכמחגריס rרכגריה::יגי\גכ rווכ rונכ"ומסון
ללכסמו~גס ~יי::רמ,גוקטדכתכיוס rכ ,,, יהויקירךינאחכרינראשיעוריחשיעוראכיןמיתחמיאדאתיןזעיריאמרכrכגיקריןגכעכfכפטו:יי::י~סג::ייוכי

עילאיפתוראחחנאא"רדפומכדיתאפשיטיכיניימשתכחאויטרתיכפשיטאיפrכותימסוןכיוס Pג::יי:יסגמוכווכי
rפריפחאביחלשעוריקורךינאחדינראמינאיוכעאנפחאכרקאיחוחמינאי:יגיכ::ינסfכרגגיוגקכ::ייותיגוגכוגוכחכי
לעומדרשאי!אומניותנעליאי! כ~'כנישבל IIאשכקניולאמקמיחלמיקםוכעית~י:י tjקןכוכiככיוסגזמימככג::י tj י::יוכוח
אומנכעליכלב[והחנ!](יהחניא)ולאכליזזיטנהכינכיר::י"גוקטכוrכסיוחונייססכס וח ~ג ,י , •חםאכמםשעסיקשעה,כחמפנתכדוגוכגגנוג ' r5כויו 5ומוגדיסס::יגיכית
בואכספלונימקיםאנשנואחלהםואומריםבשלומןושיאליזמפניהםעונזדים :,, I/ככפ'ובכי'ק l/ירו::יגיכ:יגכרוכק "י::ס

כשעתהמצוהחביבהכמהוזאחגבאאכין.ברייסיא"רעיסדיזאיזח l/תמפניעימדיןמפניהםיוחנןא"רבשלום
 :לכאלעחידמכשיל!נמצאתהאשלאכדידלמאממאיעימדיםאיזת"חמפניעומדיםמפניה!שחרי

מר fדקכמfו' ~' 5 ]~[
 :רקממר Jדמחי ג"'
ד'המהרש'א ]נ[

בהלכהכו'מסאה
רוכ:יגנס Cס .כו'

:יגמוידגר'נככ
מ'מ'נ Cנ::ייימ Cמסר
יחירסכחוומורי
מסוגסייכ 51נדורו

גמסחכיבנחנחי
וכסחור~נכומדנויס
םגחנ י:: Iנכככ'ו

ח .5r.r'ח :t~ר,:ומ
 t 'נחנ;ר'נfורווכמ

כ('סגס Cכמסרר
 :נ'פרקכיכס Cמ

בפ'נא",שם ]ג[
 :עיח)מנ(רף n "כ

 ' <Eנ Iנא"דשם ]י(

 :ע"ח)נר(יףא'מ
 •בא",שם ]ס[

בEכיחצוה. ,'כEכירש

בכרכר:יגנוייגוfו(
 :)וf"עפוכרףגהומנו

ומידנוזמימז:גכ::יסכ
יכיכיוחמרבככ:ג

בו(יוכrורכיפכהס
מיסנויעניי וfכ:!

 ו"וf::ס 5יר •(עו~ס
נמופתר rיכfוכי{ו

נדנריוfויו :lמוחו
וכככעכיןגסגכוס
ר rגומכייו Cמנכ

:גמס:יכ(גיוחוהן
ונכיס Pהנכמנכ:::י

fווקי Cו וfו::!ידנר'
גכסוחחסמ:ג'ינכ
 .~נכיקrכרוrכיrבfו
וסז-ופ]::וחו"ונfו
כfו~רי tס rעכ

כככוכסמיסנר'ככנרו
ויעכגכ Cגכומד
נכ'וחעכוגוחמחונדי

חחר'::יסי cמ:גמזס
גמוגמיסגיס Cכ"
: r חומס;רכ~גרכן

וחו"'י:<סמ:ג'י
נסח:רעגוסג

סינכסמכככיריס

,כומיכעוכסחיכס
כפסדמחחנף'יג(

מחקייסננחי,בכיני
נ:<יפךיחזרנס

r יחמ'דחססמדס
,מו jוח Cכככנסן

מויי eוכחוי Cו{כחגוכ



א"מריישנחבזבודףחוליושלישיפרקטריפותאלורישי

הר'א'דם'וש]fונפירטגןיכערוסררכערובערווfונכ. ''' tפרעייןגיןייגכוכועטוהוא
 qי(ליןתפיהומצאותמגכןרכ""יריו iרפרו Jע(מגוכום~בחנ(ככ"סיבוכ(םווםתו 'ב~ .הלנמאללך '"'' Iמ ) 1מ 1 1מ

שם ]ג[ : )גיבכק'תרורמתוסנניסככבכיס Iתנככקרמו rNובכםרפרת rNרפוכןר Iבככתחגכfכזכ
 ·וב'שמךאיונרגכ"מסרורמון pמכ 'מככןרפרס rכפ"סמטכסןכפ'סרגכ"כןפ'וגןרגכזכמ

עי~~וןגfוכנני!:כיג 1מ 5 1
 '~נ 'iקר~ררי!:(טוורסו (כ1וכסגורוכגטיריוגכיר"כפו

 <::רמכ ' Iגדקרfוגסגיו:ממבוכ"וק1כ"טויסככו1כטוסומ
 J~:ונ~ו ~ירמ וfיד<::{גסגיוממגכרזכרסמפורטגוגס .ןס

 ~~, { 5f~כfו'~~~ bווכוככבכוכסכרוררבכו rוככרfג'ג.ןזככ\י;ס
בכ~~דמ~ז<~ומלוככווכוןוכמrכיןמקרבומ Iככםכמככרו Iמ Iכב

יםת:ובכ~מומגס Iזכטו Iמחוכקרכסכמוכרו Iמכגוכוככו
-~:~; ~~רו~,ז~;כיזכררמכככוקרממי)ג,'מייחיוכממכו1ככיו

:;'ומור Iננג:ו~ 5עריגיווכטוס 5רמ,וכיטרמכסומונו'רכמ1ככס
 l 'וffו"יו'גוררגיבן 1luכסמא' :וק"כממרחכרfכמסרכר

 t;(ירןוגגו']ו:וכמ
מ~גזכ iגכ!:וכמפר!:ב"רכגסע"נסזכוסןגזככו .גו'כרכריס

מימ~כון .~כדי~גי'וככגכנכס Iפס\יממכתוככורחטיג
 .rפל!:לי!:ל"ךמנום,חרמו~בכג"כרבכ Iסכמ\ין Iמבכ Iוכ\יור

 : ) C "בכן,ןיספו;]
ונכfכר\יירבכק\נרטכרוחו;מיסכוכסר

 ~כגגכס"גממכנגנס rרמ,ן mסכרמגכ
כממכוססחכויסכרכריססכככוחוווכח
מרסגכריו 5כקנג::ימוחססירגגמף

עסקןסקרמווסומכמופח"סומכווקור
ר"טורמסבכסיק\י rגגוןכבככוכמס Iכרכר

מוחסכירבכ\יס Iמחרכחקורחכפזכמכן
ןכפ • 'בווכוככסמכלו :כ"וקפמכמ
וככמכ::יבזכרןממ::ימי,כיף]מ["פיכיומ 5~וכו
קרמכ::ימיכרדקקריסמטוסגפרסויס
ורמיר::ימג 5עגמגסמגגוקנכfכרממי
רניסכסוןס Iררגובכור י:: rסימר'וrזכ rמרזכ
כקיזזכגיןrכמרררורקנקרמ Pjכרוכמ

סיוחרר!כfגיכוכ Sבכקרfככקטfככככחככ::י
יכמסגמווכרוסגעכסומוסכו[כ]חיכוכ Sע

 כtirסכמכ Sעסחרסגןוכמיג::י rבכירי
יחוכממסבסrככירוטגגגכוסומוע"ו
וסייגוכככמגסכ rבו::יייגוק::י rכחיעוכגו

סככגיןגפסועו::ימחררכיסכטוןררגיס
כ Sע::ירספיכוו::יכןכrכורףריו Sטככסכקיז
כגככנסנוגסגירייכורfכסגחגןגגוסס
1כוכרמכי)ג,יגר rסכמ::ירכיסכסוןררג'ן

כסריב::יקר t:iכוכועוכסיןסמוכחררfכ::יכיס
מימרמטכיןטכ Iמכטאמרי :כ"יק

כסי Iרמםכמ Iכמסנס .ןטכככקמכקזכfכ
מגככמוכרועכוכמגמורכחרווכסמיוגוסמ
כסרעמסייגכר1גרנכ::ימססגגכמסגסומ

כrכfכריסרנכ::יס 1Pכוין...מוכפנכוכיסכfכמריס
מיססבכככסווורסממ"גבכרכס::יוריגגוכמ
בכוסססימנססזכסיסגריסוריבכסטגמ
ע;כ::יטחרסווכקזכמגרמגןגככו

רסוז Sכככסמפטרמוזכססוריבכםכמכסקמ
ררו
 )'דסחאמחוזא

ויכוננךעשךהואיב)רברים(כתיבע"בנודףטז

 )מכונניותה/'הקנשבראמלמר
 •לחיותיכולאינומהםאחדנהפרשאםכאדם
כרכאויכוננרעשךהואאורממ/ר/היהתניא

שריוממנונביאיוממנוכהניוממנוביהדכולא
יתדממנופנהממנו ),זבריה(שנא~רמלכיוממנו

דנפלנבראלההואדחזייהרומאהההוא •ונו'
מעייניהונפקכרסיהפקעלארעאמאיגרא
כאחיזתע"א]נזנדףקכזיהושחrפיהלכריהאת~וה
-)גוחייטיהלמעייניהעול )ואיתנחכאיננידעינים

 :לרכסיה
חלפתאבושמעוןרןעלעליואטרלב"עשםיז

עושה[והיההיהבדבריםשעמקז
רבישהיהיהודהרבישלמלבולהוציאדכר

ותרנגולתפסולההנוצהניטלהאםאורמיהודה
שלהנוצהשניטלהחלפתאבוש"לרלוהיתה

טרסייםשלבמטל~תעליהוטלהבתנורוהניחה
הראשוניםמזיותרהאחרוניםכנפייםונידלה
/כ Iאמשבחתrפריפהיהווהרןקסברדולמא
הארחוניםכנפייםהגדילהבהדמיrפרפאכמידי
רבאמרבדברים Jעמקמאיהראשונים]מויורת

ראהעצלנמלהאללך )יסש,'(דכתיבמשרשיא
וומשלשורטקיצולהאיזארשוכחםדרכיה
הואודאיאיאחזיאיזילאמרלמחהכקיץתכיז
לימאלנפרסיןתמוזבתקופתאזלמלכאלהודלית
מינייחוחדאתאנפקמני ttדשומ' )ו:אקינא
 )י~ולאנפללהוארמעלסימנאביה )אנתח::<

עליהנפלשמשאנפלולנלימא ) Iנפקוואתודלייה
להואיתדאימלכאלהולית/מ Iשאמרוקטליה
רב(אדא)[אחא]ל/ Iאליבעילאדמלכא )הרנמאח

הוהמלכאודלמאאשילרבדרבאבריה
נ"אנקיטיהוודמלכאהרמנאנמיא~בהרייהו

בימים )יז(שופטיםדכתיבהוהלמלכאמלכאביז
יעשהבעיניוהישראישבישראלמלראיזההם

 :דשלמהאהיז.ננותיהסמוראלא
פפארבא'/לשתאבתדירבאוליתיומאברבקאליתרבנאמרב"ענחדף

לברחזיתיהליהדארמהמבקאט)ברתואאאירמאשנישבאיבשיארמייהאלאביי
איבשידארמיהאולטעמיך/ל Iאליהודעתולאמיניהומצתעליהואותיבתבסדיניזואיכרךומליקבמיא

יעקבעיין
t: 'בכ"וידסבכ~מסכיסק:וכסJ נמדםכונניות :מנמוספו• Iרכ!:" ~ C מכנז<וס'ב<י' .מ,חזי:איזי,זכנדרו'יךרממ:!מ~יןלנקסומז<ספסוקסומו'גיססגוןt: מלמS סמיס
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ו::יסכ •לבריה :מכיומגכיווו t:iויוכטיחחכrכגרי .קמיסושחטיה :"גגיו

וכמכוכנעוכfו •1כיכיסבאחיות :::ירכ!כ~
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\י Iבככוטהל :ר\יי\יןרםכמכרנימ Sכס

כ t:iכמטכיזכגרג::י .ערסייסכ t:iכנכעכי!"
כקבככפכיםססטחכיסיפחrכגטרפי

ומrכיר~ימגכורכ t:iוכםrרחסrכקיעפרור'rו
וכסווכסrכוסזכמוגסבכוכי::יrכככסמחוו::יימ

כזכוכיסכ::יוכ/.רככיערפמבטידיכעוכס:
~סימככיי",מגריסבטfכררככטגחזכגי\

תררמוככ~גחמגי Iככ vכ'רוכיערפמככיכזכמ
 :כיס]::ירמטמןיוזכרחרlרכריסרנרכוכסח
 jבכסקפנכוכריiמכמ::י •בכסקומאי

רגחיכ •מכגמכו::יכיחורחיאי :חזוכ::י
כבכירכמעסקןוסיירכין Spכסמיןמטר

סכמכיס :כככס tiרfכ\יימוכזכי\יכככסמן
 .דשומשמני :וחסוטכומיסכ Sוfויכ..יס-

ריןחווממ •"יכיי::יוחךנפק :כוככיס
כי::יאתנח :רג.כורמסגזווזוכfוקסו

ווכריוכויבכפומ::יכירבכככ::יירו .Iכינככמ
 :כ::ירנו)חורס .(הרטבא :סקרוfכ 5מי t:iג

כוונרו~וכסחכסגכ .גקיעיו::יוהרטנא
 •ןווככמכגfככככגמגיןכוכיאי :ייסנוס

מרזוררןמחררסוכמובכריין'ו .r ~ככזכ
גימיסגרגזכיגכבכיכיוסיסרמיסגlכםוח

כבכיכיוסיסרחיסרמכ t:iכימכומיו ..ס..רי
סמכוכfכן •iCרכמסאהיטבות'ח :יבכםס

מיו .בקא J :מוכרס tiיק-,רוכרוחגובככ
r גטטגחוסימוכגS וכרכ:דידבא :רנכ::י·

כמרוסגעחגןכ)מ,וג(ו pכ •איטרא
לבר :בככיוומררסכוכמנכרסזכככרימ

מrכוומכניס::ייוססבככ •מ rככוזר
 :יססעגוסמטגכוכfכרכככיס tiויסמגגוכג
 :רונכח SSמ •רככמיייכיסומצת

תוספות
כ I כtirב/'רג\יכ/'נכfכ •וגו'וfmכיאיזיל

 ):י::ע(רףיס-..פיכסמזככי""גר
יוזוגןרכיכ"רמחכמי;רסו..מנגיככגגכג
רנריבכגמכנכג::ימככגחכחרמיחכממס

::ירנרככררסכמי'גממכי pמזכ::יrכגנכיס
 :םכככ\יירבכסיחוריבכוכ~

וםלכאוצרעב

'וףסיד
אימורא iערו:ו 'גיא

מס"מ 5קעמ:מוגן

רמויודכסמ '" Cל
רמיוככפי];"ננכומר

 .. _ : ;]"עמ'IוIכסוקן,ןי~
נאוניםחדושי

גוכםמומכינניסרגו
לבכיםחו~מיםמכרס

~יחומן :tנומכמניס
נכיחכי'ילונ
ס«~גנננלוכמכדם
 ·כמ,סססמ" cוסמ
םhגכ cכמפעכוגן

ימיוכמוכfווכיממיר
ס"במ<::רכrוג:!מווג
fומרו Ilרגיוגוז<ס~כ

מחדמ,ס Dלכומ,מי
רfו Cכמחמfכ~ף

ונוונו::ו];חרחו~מיס
סווככימ .מיו:: :tמכ
 •fו"רכiכיננןח"טוfכ

טור .מירוסימן

כסימןכפזרכןמ
כיזfומגסומף .גי
סססבכו~'ככfכומ ~,
חובכס :t 'כI~מןקל

יח"ככ J ~"לגבכ
כמרסכגיגון\ועכח::ו

 "ככ<::ככ{ כמ<:: ככ<::
rככ Iורמ .:בכ{כגכ
טכזמfוטכימגוגכ

וכזtוכבכיככיגכ P:ו
 וf{מו 5כבככוכעס

ונדל,יונוכלועי
{וננריכבכוכסמו"ו Oו

 "מ,~כ :.r <::ננרכומס
 :: Iן{ <:: 1ג{~יינכי

כמריוכ'ןיעכרו{מ
ודי .fומריוומכק
 • jמנ' ~ג~כימורrכס
{יכחכקלמגממולמז
כDמסל'נגלסככל
מכקמח oמבכ~יו

ח Iככרננ ,מסולס
 ,~כמוקכמממר
 ·רמכגו ..גמומינניך
מ.רכסךי~ <::כוומננר
 <:: 5יר •ו'וגבכרמ
 "{:נו::מסנכומחרי
 וf'בז« pמכ Oלני



M כנכרונ'ןJ ג.ריוררן :אנאrרפרמאניס' :וק"~יI ~tמז'יגס •גו'גכקמגי'ימגו נ~t:i ס·מסק'מניגC:; נמ :מג'ייסj סכנוזסיר 'י''גגומרמרעי'/ג .ורנסאC:; יגזיו
 1 1תיל.רי:וערוןג'ן.ב
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וכיערמכטרכיערמרניסםממרrכ::ומחריסכטרימגכיכמ'מiכגוכi:יו::וגיכםר,יערמ
 •לחוש :יוסכגכגממסימגגוסמינכiכיוןכחת )(שםל IIתויאכלחשוקמןארםיקחיכול:מבזיק"כם IIכבכ'ם Iנכעוקi'נמרנרייח
נכנכ!גפחח:אבאקכיסוכrכ 1Iכנכוכססחפקכלויאכלבמרוכליזבחיכולומצאנךמבמרך ~ rומיןכי'כוקג~ , Iפרטן .כי'נכםיס

כנון :מנמגיגקרייוחגןרני •ביימיסלל ל""לטמננרכעי!גפי!גוגרמ~~;הוגבנכםנכנכוה
כfכמוכטמ,ןסי :גרימיסמגוטמ,ן .מגומצאנךבקרךכאומכררךתויאכצאנויגן,נמנמכיגת,סמיסיפח,ח t:i~כמ
מ, Sעינסףוגם .גורגוגיג~ Sיר'פרוע~נמהלושישמיראב"עארמאמכאוצאנךכלולאמננו!גיוכעגיןממיכןסמוגירוגימחר
רגאמר :יורתכנריותטרן 5ויכבכירכילפסויקחמנח.עשרר(ירק?יטראכלפסויקחמגזמגמחםיניסמםיי iגגכוינקםבכמ

םנרורימחיגחמןרג •מגוגגיןגחמן •ר ttכ'ליטראלפסוימחמנחב' •רגיםליטראיכממג~יוככניםיןמר 5כגר.רסייגוגנםיס
וכם:יגtיי\tייגס l (\,ו:ימיר ~י~יוורגןרבייייל 1 ...ליגי~פגיכי"פrכב!גרiכניitןמגכחןמנכר

ר'פנינכיכוfכהןניימ ~י~,גמו~וכומתאנוואוםככ"'"וררחושפתומבחמאהנוכ<פתרי\יוכככחוכועזיסזוגבגורי
רמפי'כfכוכטןוfכנכי ~,..ןרוגפיגויוורגןאנוצריכיןרבאמר •'~בתלערבשכתמערבנמרגכן •וג'ר,רסלחםן,fונכר .רפ-ת
 :וכמ:וגככווrכבכגירכו!כI.רוע~גגו 1 ' 6ממשפתדאבאיוחנוא"רזקזלרברילחושחייסתןונכסייס .כו'ןן,ניהווכחסגגייב

וכםגיכספר~ומנכקרמ .כככוםןכב'זtיםפווטחלושישמיאנוכגוןאכרחוחבריאיםוכונכרגירניככערוrכרכינכי .גכבכריiכיו
ריקח :כככיםין fיג.יגוייi:יממן sכןקכסנחמןרכאמרלחנונייריצנח[כיסו](ביחו)כתוך;קיוסרקר::ו"גיככפםוחייסכי:יןמו 5בכ

כפרגסס(rככוכיס.,גיםיםמן s .עתיריס'לל Iל tר 1יפועורנכן:ירוrכrככקםוכמסגפ!ג
וכםוכעי Aו .נמרס:ריוככנופין Iוניכושךככשיםכז)(משו, ,ואוכריזויזאבוכגוו • Iכוחiכר,rכ t:iוכבכ t:i:עשתרותג IIוקגקנכן

הטורעסוגמנהגנסגןרייס Iנכורגגריעתודיםוחמיר'~דח)שם(מלבושךיחיכבשיםמגן"הנעקבנפרטהז~ררט~נימ ו,' t:iר
גיחדכנגי .כגערוהידrכייס:תןוהמגנסימכורעתודיםואלויקחשדחאדםימכורלעולם ~,~, ~ rכפירנסתנ)ונפךםrווו..)ו"ס

 :קגיסכנכזווכגיגסס:כפקחייסררכיכמרריועןיםחלכורי(שם) •שדחויקחעתוריםארם tll ~ 1עוםרנכגםוןיגמחיזק Iו tiוכגבכםמרוח
עוג .רין tiרפוגסfכיכמרחרםיןכסאכל'י~ייל:ליכיקגו lוכ' tiוככfוםמעמיןוממון
גיסגםהוrכוגfופוה tiוכג , tגוסiכות ;cכחוךש ~אוטםגרכמחתפרנסשאדםכ IIיעיי IIפירםעייו .יטןכמכרוורוצח

כגוף:ציניא.ססםיעיספוטריסוכיסטכקורםלחמךכיחךללםחללחמך(שם) •ניותו vגמםמ
:סיוו..מיור •:ציץומנגיןitעגיסי tiםר •לנערותיךחייםתזדר"נבריהזוטראוטאמרלנערותיךוחייס(שם) •ביתךללחם

טרחפנמנכיגגונכרנכנכוח.מניוגוט~גיור :ויי!בשרבנואתאדםילמדשלאארץדרךותרהלמדהמכאז
 :מינורוווסגמברונעיגיווקגבנכנכון

ריככויכפיירןיססi:י ti •פםהןגכיילבשחסרארכארמרקחבכחמחיעסוקשיתעשררר,וצחב] IIענשםיוחנזר Iא'לב
רס fו' iוכמווכמכרמכ::יi:ינ:ום::י tiכמרוככסאיונחזר IIבואבעליהזאתשמעשרותצאנךועשרתותז)(רבריםר IIמ

 :סיסירן .רומייהמניתבא :וכססמרסוככליכחלןליתורשבכליאכלתמכותככלימ Iוה'רפושריןכסאולאררחשיז
כ~סוינכסירפובכגיסרfכסי!בגיר •בתורילללל

ר~ווריסיגזכי!בווסס t:iגחרוסכוסווריסבהןיתציכיאבחושדיאכציכיאכחורשיח)אדאלאאמרולאנמימתכות
וגגונכיסגינכרוה[ויסקכוס](ויסורגוס),ואז/רכחלזליתציץאכלציץדלאאלאארמולאנמיציביאבחו~די··לאוכי

(חםיס)מ,גס tכג~וסיעכ~גמו"'יכמכסככליוישתמשפשתןכליילכשלאכרןורוצחמעותאכיולושהניחמייוחנו
יוככו::ירג,ס •חכרןfכים,גן:טובכחיםםין]רומיתאככיתנאפשחזכליירבש •עמחםישבואלפועליםוישכורזכוכית

כפיבוכם"!כן..רכריוi:יוכגכג,וכ Pורייהסיכתוריעמהםישבואלפועליםוישכורחיורתאכןוגיתאנ)זכוכיתככליוישתמש
תוספותארמוזמניזאמידרכימשמיהלהארטזנמיזעוירארבררש ,פסידייהוונפיש

 .רק~ננ~וכ~יעטקטיהנכסרחרוצחללל
נכקוסנפ'~מנכריגן וfJ "rובמשפטדבריוכיבוחומחונואישטובק'ב)(תהל,םמ"ד ,אסידרכימשזניחלח

מיוכרק::יבנ"'י~ונג.וקס ):ג(רףג~גו tלעולם
כרויספירוםכהיוריגריסח IIר[בתורי' :בכיגמכוסמ pג tiרכמין tiכחורfכיירי~ממג;i:ירעעיןינכטוסוכ tכ'רסהסrכו lרימומרכרגססימןריfכס

.הר\ייףיעקבע\ון .
רי!:כזכככגכ Iוומכו~זווגןר~יכ"ככוכ :Lס\יוק'נימסווכ'ומכוסמוגוחי!:וכונריסומףנ"וכרףנסנ::ירר'וכרח'חמכ!:יכחןכככונחסי j{גזו"ו 'מ'כככמכחחג{בעכבון
עונחרסבגכמרגרה{fורכבכיכומכו~חמוגןרקח'רגייוו'ג{ככחמרכfוכגווג'פנכו'כוסונכ"פגןסכממיכי' "עח:!קודס!:כחמי{הגככ'כ'כדכגסמקרמכ~מדרסס

} e ומפרכר'וכמ!:פעמנכגכס'כ'ס{ווקממיגי'וומכ!:ר,מג{וכמ'ממנוכסוסכןמלס!:ימ :!ך'פ .מ,מ:וואינך :ס'מעחנ'וI: וג{{ננוכססגמ{מנקעייק 7"דרfג'ןג{ומרהרסי
יקfו'דקרמגססןכ'ס'ייכובס .כמ!:פעיגי'ו'גככככעו{סכfוווכ'וומכוכמוכןם'כ'ס(ייג'וינאטר :עיו'גמומ Cמ:ו 5מסוזנוז{ו jקנוכ'חדססכג{מזונומ'וג' C "ע{ :!"מע
ומכוכממעיח'וומנוכוfומכמוכחכ({כומנר'ו ונ'וf:!מבכ"פכעו{סוfומרומכוסנןfוrככוכ'עבכו'סמסככ'דיכרףנבכ'יוג'ןבוס'כיגfומרfוס"ס . jכזק{דגי'{זוו!:fוכו
פו Sבככו:יכמfו :!"גכממי'סכסכודמכו :!'סגיו!ני'ומו'::מספ'מגכסבור ימ,,~.וכמrנר'סגמומימחרכממבכ'נ! cכמרממי כ", • jב'חככחכוpדכלחמך :וגגמבכחוכ Cבחיןגי

fכ~מומ{ו~!::חנןננסט'נ.ווינ 1Cיחוכמנירוכו ::!יסממ~פחוחמיס,מגכ .כבכו{סכז"מנסזן-בכסנונהחי!:נfומרנ~מחוכפניממגכפימ!קויסג{וססויוכבכ Cכהיסחסוירממרינ!
יגגג{כומיזק S 'בכהסונכפוכ cנמזנייויככג{יבכוי C ~ומfווהומו S{בכרח::!גי\טיעוי{גני C 'ומימקויסממגכוחכחגו ",מניהוננגיחנ,גבכמ :Iוומככהו~זיכנ~ממו

נז::יכינמ!:פוכרנייוסיגכג{ומכו~vו:ינ! c 'נ)וכונ Cנררטסוח 'ס{ויגכגכחמיוכחמימסרט :!יובכמקממרקדימ~כבכני(יקנכמיןגדחיחח{ו :e'tממ~יוהרונגיוקו eמ
 :כנכזנכומרחזקחו S~סיס{בכנרוכ~קי'סיםחסיזיחממרממירמססונחידו!:'"ס"מרףנגחונומונכ"ומוו Pב

חבכ iבזווים'כייכונמוספומבכ"! •יקסככנוסס'חעסק רס:נ::':!הרוצה : :!'כנחהכ~
 ו'גוf,{ככ'מ Cסי :נfווחווPסחיגי'ממנוונ:ובכ{סטסמסוספוחמדניי jגסנ'ןכמטכסגומייספיקומלס!:יימסרבכע'ומסוסכיגס jס'מ Jגכרוהכfו'נוכיגהוfום'כוכי!:וכ

 . ~י~
סך~ומחיר .נככוסןנמרנכךך~יינוכנס'סמכזמכח .מסונ'סנכס'נבך'כוסכמ'ין'סחפזכ'יורנ'י )\ן(רסןנכסכ,נספר'יוחמקרמ .ככנוסןכנשיםלכ

גרפpכ'ימגנוכס-יכוס'סמו 5'י'יסעמדו'סויקמסו'י'מגורכעוכסעותו'סממרמ IIמובו'מעס'וכמ''יננק'יכמסממרגמ'יכוככומענמוסכ'יב'ימכך
סfונור'גנוויס Iעמכ~גןו'גי'יפrרנוככפחנ~ר'נקםסכמ P"וכ 1וג'ו''נקססכ)וכ IIרככוכסךככס'סו)ומר'ימומרוrר)וiכרמוס'כןסכ)ו~קדוםנרוח

 •קריטסאלנ) •עווייקטנ •על\ינזפנמ)ז.מגתורסח
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מהרש"אפופופחפררףחוליזששיפרקהרםכםוירשי*

פחומ .נוטיט ~,נכ,פחות :כוכמוfומכככונמכרגיובכנובכרנכי"מייגונמ
יוהר •)וtגוrכויכבד :ימכייtגטכ)ו~יטכמכפיויהגvסויככטי\טכמוכגרי
"י .ר"י"נונימ"[על :פםמו~"וגכממוכעת .יאניבא :~יוכ;ממ;פי

~רס~ומכמוםםוינרוכ~ר~;עמיריוכ •רממדמורח :סס jםפ:יםחי""םר~
גגיונסכגrכpמגטי.נחוגגונסבני :]ובכף

קfכככרמחרוגיסרורו:י j ..<יכ'כfכfכמקככר
וכס.כמגסגייגס '''fכגגיככקו:יטיזו..חיכו

כככגיומטג::כו~יורומכגהקגקכומכ<י
גמופסר\וכסיריסכסכגמובנכ

וכיימ Iכרעיכייס..rכגוגיסונתנו :~וrעות
רן • mזכסט ~ 6כטנזטהס .ונגיו
כםכי\fכככריגו iגבככו"כככובגיוחייח

D "וזיקים : ).ג(רףרסגסקI ועוה
בסרוfכ~בברגומככיסם •ורווזכמורעככיס

~מזי .וועות :קככ~יטכוגט.)(יף
 :מtגטורניי"כזעפמ .:רוחותמזיעזעה
ריקי 5ךזטחמרמ"ר .יי"ר~נדרב

 :עכנכמנ~מי;ריר:יו כi';ויייג.יfו;'ו'ןן'כtיגי
יוסמבוחגיגחרןיסח .כגיחנינא
 ·חרוניונקכדיומ: 5יו י:: Iר\כ י::יי::וכיככיו

.ככפגיכוליתו :ונככככוסככבכרככמפרגס
מבכט::ימר5חםגרכבכי iוכקמטגרםפ::יסייו

נרגוהר' •וכ\יזווברכת :רג.רג~םגרfו
מז;iרמר5~נמרויfכזרסניסמןומ,גמ 1 ~

 · ,"םכמוiר 5הו :~ימו~ 5מזורמ ~;ט
 ·זימגחכינקוטרכרחיגיס:י"חחימגככמ

 •נומרמרכיכבכי::יוסבי :זמוכיהו
.בגיכיסאמרו : iכפבכורוכ::ירביגםסי::י
ק)ו'זמורכבכה I'םרויק i5 כf,,~נימי~
 :~ז~רכג.קר)ומו Sעעכ.רני:אסרנfכבfכ
מר~וכהגיונשםרחירםfכ.ננרוהיויתונ

rוfכרכיוקימכמ ~,\ימ,י";כמ;ןגזו cכרסף)וי
 :וככהכנגםג::כ::יוו :tר::יfכבככככםח::יכמ
מחרי~וםבכג::ינרסהרןטגר .ז::יוביסמן

 :מכםרככ .ככ:;פrוסלץר.חת :ממן

תופסות

ומפסירגרוfכייכג.חרים~ככבכמיקיס jםמיג
מהסזיסכיסרfגנבכיסאו :ורבכ] rטמסגנ

)וכמנרגסכםגרייגמ cכמםמיי::י .רכטכ
::ייס Cכפיוו rooמנרגמכסכקוס 5רו ~\י

מיגמר::ימסכ"כזרסכיסכן)ווו)ו"מרוקי 5
רסגרכ"ויוכ\יזוונרגמםכמחרג"בפ~
רין 5יו 6רקנ:)(רףפסחיסכככרכיר Uגמ

קמ)וגfכסממכ)ורנרגהמ)וגrכמכנרן
 :כחור"

יב)ופןיר)וגיונכנכהיונשןכימערכורוכ::יו)כירכובכטרט::יוחגנוןגככ:;מעו
י)וגכלעולם :וק"ככקרימו!נכמ ]מ[נותוככהגרממריכןז~)ומוי)וכרז~

"כנוtגיס;גנרסוכמטתוכנכיווככוומיטטונ~יכקרמ vכיוררט •וכןמרס
רנריסמג;כםכיכס vנכ;ו)ו vי ;:t;ומיומסייט vרכו Clטינכמ~'יור.,.כמיס

ר~ייטtגככוכנכtגפטיגכגככוס'גSי:כיס
יו Cוככגכוכוםיםככמ~פחו;ןהיי::י Cומגיכ::י

גכסיס Iככגכעיכמככר rוע"נוםיםכככ::י
גוכרכמגכוםיהחפוזומכן Cכככוכןטים
מכמכtגיהפרגסריווממרכומטיםיוהר

וטכמיסיג.רייס,מג;ט;מר~ייוכוכ'גרייס
נפחומ:;יהפרגס)וכ)וכוtגיtג~קעכיס

נכחסר'רסכחככיומככרככחככס ,,"י::ר
 iכגכוfככככfכרס::י::יגרחירכרם::יומכימי

נככמגיכי::ירקריגמ,סכככככוטיסר~יירכ
יורר.כגכרסר,יככיווככיו)וםשמנכרוהי~

גכומונכרה)וiר 5יונ"ק J :וק"גכומtגיכ
סי :ה1ככיה]ננכס'מנומר .טןי1כI.וכס

 ~ז~רוקי S ~ •גוןרוחכר)וכמר::ייסר Sםי
ר",וחכיככר)ומיו)ומרכ~ממיוכטגיומכט::י
םיג::ידכגי::י::יריסם::יסככי t:iיג.כרfככמ

גםככיכרכרר 5וירוחגיכרכרכרח~כטוו
כסייפ~םפיכםוע::יכורכיהםוכמו~י::י
גיטמוכמוה S '~ירו Sכהפונהוגירקרמ
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עטמהרש/יאצארףוחליןשביעיפרקשחחבניר י l/רש

ר~מו ~ t:i~דבכמנכ~יגן)כו~ t:i ~ t:i ' •ןסכו(דנכ~גמח"סן~ו(רנכ~ם IIכעכו כt:i '~fגרי(וי~ינכוטפכוס IIבכס כt:i ~fיבכקג ~,~גור Pג •~ו(רנכ~נעכו"ם
דגיון~סרםו(ר)כ~גו(רנכ~גוע~גו(רמ~כ Dר t:iג'רמיממגןגומרמגיעמ.ממגרוגימי(ו:טופלו(נבככוס:ימגו~וגייןעכיויקוסfוםו mכfכ ן"ו,,,
ןחכמ~בככיובfכמקוסtי Iמח'כומרכנויטכויגונtייtיטנfכ~כגוונרינג.ירנימינוועסנורנוtיוfככfכ',וכנוריעקבנוומנק •נונרמtיכת'/ח :נימיט

וכמנסיםבfכו~גגוונממנוtיי Iכ'יוכנtייtיטנfכfכחרייןנכףםננעער :חיןוריןמכמtינוfכיו •נויה"ו :tימכfכוכטמחניעקבםימtיכרי
וכ(רמ~ס"רגבכגוקfכמריוכגסיכסחוסןסמיי ~רן~'מררגיפכיני •ורננן

ערגריפ ft:iכ iJt:iר'יכוגרנכ'ימ/ Iגמוfוכוכביםכעוברארמנמחניברשומאלוגסיי'ימrכfכנכrכfכורייקסכריכרrיויי1'י
מגככ,נכיוכטופכור~ייוכ(מסרירןנמrי~ללfו)לאיוטלנכ"ר\וכןו t:i)t:iנכרrכי'ין t:iג'יג1'יכrגרויי1'י

כממגrו'וגבכ"~גיבר)כככו(רמ~ ~,~מסעוברושנטפשרארארמונרמהכ II.ככי~ ' t:iררממ,ג~מכקוהאי :ובכ~ו
ריוכנכיוןטנfכרסייוtי Iכfכ'ירעינןוtיtיאחאברשמואלרבלימינוטופלובדרךכוכביםרכררןכמימימ;מוימכ~ככמגחביtי
בהאבקו :ן;ןוקטירכtיכרtי f;Iכיכעוס;ואמרעולאברדרכאמשטיהפפאדרכקמיה :קסז •ממר\מר:נשהגרננעיג.fככקין

פ'ן t:iכמומ "' t:iור •ןסחןנק tiגמרסעמורבוליסיונהמהלךמרדאמרלונדסהתנווחגוtי tiנ
עפריס~וכנכס'ייימכקון t:iכפ'ן"(מסמאיעמובהאבקוהאיורבנןבוחוייהוונשייהתאאטאוחריהירבנזברווההרי

מוכקו tiוגןוימקסרכסויס'יומ/ג Iוכטןלללללליל
ס~מ'יכרינכס~מ'נכ 15גכג"~ט' ·ומוגר'יהםאכקרבגושהעמרמ 'ריב/ראומכראירךרריב/'הטיבעיביהרישר
ון I:iמכמכממנקון I:iכ~וfכ t:iםזוככ(גרנרי :רגליואבקיענוא)(בוהםדח,םוכתיבעטובהאבקוהכאכתיבהכבירכסאדע

סירוםוו:ינtיחייסfונומסיוכfכ';וקיםררואיר
 :כ"fכ t:iכtיינרוחמנחרוםיעייןtיככורככ)כעדגוtימנקו tiכtיררוטיייינחנחזוק;ייטנ t:iו'מעגוין tiנtיכחרחנמיכפונגוfכנבככמסtיסמנחס t:iוסייו

יעקבעיון
מיכfוכמר eסיככמכחיכו 5מכוןנכ 5כממרסכ iכררמסככין eביכ"זרcוכיומחfומכורחיכורמר tכמרריביגרפרחכfו'כפכובמחפכיבימ"ר '~רכרח" •כוכרמ"כעכיים :כחומ:;
כ"יוח iר' :t 5 "בכימויחכקכמיכףכיסכימח'וכחנכמוכ"מכקוסכfו:כתיב tע"ע S,חמכרמסכמ'חכ"כסגרו(ר tמי,חכ סי,,:: ז":!וכנכדכ'סכוכרמסככןסיסע::וכ cו::רוממר

א IIחרשב

ושלחלקואוהאחיייצאובשובולרעההזהרגלאתיעבווש'איבשבי~שורםוב(לוייהושער l/יאל l/יזהנזבוכסוכוןזהגרהבIכ"כתבל l/זךך,שניא
עשימIכביארץא'יינתלכסוףהוצוךיאהווכיסעבריס '''עוניתהרוואל,ילהקריםצריך •הבבוובסאעררגל,רס.כערפאבקשהע'ומ'מו

אננחוגסלב(אםיי,או ' l/ועאחיועשו '''עאלאבררףלאיעקבימען'םאחיוזfIלשתל l/וומקויהסשהאבןחבמוושותחז"ליבוגלישבבורעהקוהמךל
זעכדביאדומיסשעיקרסרימי '''עכזזייסשבוייםמארצבזגל,בזשל,שיתבגלזתו;אזלת(,ותלרג.מ(לה;:שכייהלמהלבניססימ(ויעקביצחקאבררם.השםהאנית
וארבוביוד.מסיםובותביןארוביןאתמזערתכעבררקבמכרכעכריאאותםמהרקיארידש'אכריורמיזתםהובקריםפרט'יוכרטעכשיזכאןאיביןוצה'ת

ןזמויגיעכענייבוה'יראהאשרעררשותיתחתיעמזריבןשיורכןתוכ'~rניםוסשווסתידעתככרכהיבזשברמזומההזאתהגדהעביןי,שזכש'יסוכיק
הבכיאיסכמאמריכרמוזמותרהאקצתבצאתבןןיררוכובויכאהעתירה'הוהגאגהראכררם.כייתכרןבג'זתןברמהמש'שתםאתוואיןמםקימםב'ןהאנות
ערכריתכ'םינןיכרתןואחרוןהראשמשיחבועםקצתםיעשזהמ'חמות iמאשתןוסםהרוגנזרו.ענמפביימצריםוה'דגדו'ןכרכווסביתןעסממקומו

יגן'ה'ימנהחהגןיםמכלאחיכםלכאתוהכיאוכאמרילשםמנחהשיכיאונועליהוצרךעל,הכסכאןכוהוכחיעצםיראהתיוחקמנסןלםבעההזבוךדיכ
ירעתככרההיאשהמלאךזהללכרמזעמובהאבקיהמלאךעםיעקביעבי(הולרהיהואברהםמאוציושוחויזהבןבסףרכו.ארוותנ(כהיישהרנvו

הואהאכיקה (יעניהל,יהלכועמינתאכקעשושלשרישהואי"חזשאמווס(באחושישתקעכוילסקזםממקיסבהו'רלאיחובהניסעבלומרומסעיו
וקכהאכהמתרגםיתרגסמיכקביהראכיקרנותיבושזןלבבצחילעמיהשתדלותהמזבחמקזםעראללביתשבתג'גלעדמקרה '''ענסיעיתיורקהמקוומת

תומצרכ'בכןודאגהחשדןזובשהוא'ותיגרםזוה',להעמזבאשתדלותיהעמזיג'ותרמזויהה'אןעביבס •זגו'למסעיזוילדאמרויהואה'בשםזיקרא
מאחוקצתועשכביאהיבזמיריוהכ'עהתועדאזמןהדןרןת 'עהגתמ'ג',סובעודנורו.עבבי cמבארץיגוראתןביתןוכ'הזקןאכיבןיעקבויבםערו.אוסון

ד'הוזממנזזםיהת'תחהואהשרחע'ותערעמזאבק,בדו .יוסמעאלהקרובויצוהגזדותבםתבסבנ:זהות'רוחןלמנועעבזדחןלעכזרהמייצוהשם
השרחית'עעדעשוכניאחינזעםשנחג'ג'הזהברמזירמזוהיזםבכו(עדזאורהנשואותירו.חיקואףאשהשאו,מן~יבמנכ"וערוהיאיהלודהכןכ'כ,ד'להוס

כעני(הומיזהרמזוהואכהלהממאתלק'וtעתיריםאבחבוירימביהלגאושלליומוהוצורכמכאובר'המהוכחכ"ואח •יןיסביתאישייייש~במוזכד
הדא Jוהגמשאלרבהבמרוששאוז"ליכמועשיבעקבאיחזתיירושכחיבל,רתםועולוחזכחיםבידיניתת(אתהגםכאומימשלוהלםילתתעמיחמירצאיסיוק

ייוןיוחאיצא (כואהרי,ילעןכתבקיילביירהביאארחיבותיוכשסירביאתישיחוביםהילכיםלססעיניכצאתבוהלביייכ(משכבהתאשהושאהליאמו
מהכיעודתעלדדלויש .ק(זמםיישביםוכדיםראןאמרעשוכעקכאוחזתהעב(יאריראשרוישבאומרווגיםימיסאןחושאןיוסיסאןיןםינחואשו
בבףזיגעיז 'ויכאיכיןיראהכחובואמרכעצמןיעקבעםהמ'אדשבתאבק ::שו'קראלמזנחיודו.אמקיםא'שנאיעדיסעוה'ם"זעינחזה'וע"וכוגן'
כאמתכיכעצמואחיןעשןעםבעצמוי,עקבהרמזהואכקיעמוכבייןוהלדירכוג'הןיצתק •יה.הבר 'אוהמבוחהא'עהתערבאסחיאכיכאזברוה'בשס

באיוכןכעקיכמאמרו 'הכאתו'עקזרינצחורכבעסיקראתוייכתעשזחשבוהתעשרההיאכארץוזרעהזאתבארץגורכאמרימארצןיאאנ'יוסיכתומסקזם
הרערקיוהרעאז'םביולמזלהלךלןיכוליאכיראהזכאשרבניסע'אםזהבביכוכרעהמארצווס'חןו'אכאשתוו'אאדסכויגעא'שדי .rהע'ייורגריזוסם
א~ורהשמשליייזוחואמריעקביררבכףתהרמןזזולרזח"על Jזמארחליאביככלגלןתהב'בגלותנןיקרהוב(וצובןיIכ'יסעאןעמיריזrוק

לששעבורותחתצולעיםלתולריתייומזשהואשירכורו.מזירכועלצזלעהשאיואשרהבשאריםעללמשילשריםשםהביחרקהארץמ(בלםב"נהגהל
שלםיעקכןיכאואמריכצהקאהצולעהואתהגאולהכיעוריאמוייהואעשיכאוסריןבםעןכומיםכתיסכנןמועטזומ(ברצובםאסכימשםיראצולאבכוזואר(

ירושל,םהיאוסכםריעאלהגאולהדזר .והואכקיעוסיכאיםוףרו.מזשכםעיררקןכלסכלשלםחלארוכ.'רוכורש'IIנייםואכלןגבןתובטעיושכובתיםבבן
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SD' וחיקיסיג'חסימןגמ'י'מע''יסמכתג .גוירf נימוכחגינp וj וו;'יסתיחותבכמרמfימןכרו'i . מ'רמסז-מחנרממ:כזוו'יכיi קי:'י::<מכוכי" i 

'י f -Iמפ iסמסוינו'חמר:ולא )' pק'ס ~םעמס( ~חמנטועמוכ'וממגכ'ייגוווקמ'י Pגפר'רקורrר'גrוקלוגזונוירג'יינמכתג rממ'וגסז'י
כותכ .מן pגיטיסכסנירנכ!יו iנונגרסך ו:' rסכוסירועמפכי'קןרו'יימוסתיסממתפעסנינר iנמכנ .דמסיר'ייfוכ'י'יגסנfוינ'ירניתגינ'יפ~יר

יסונחכדנרכומיתר'סווסכמןכס'רונכfוףסמןנו'יי'יfוסfוככנכו'יסמו.ד'יריfו'סחנירוית~ז'יכונכמייוכרכfוfוסמורנ'יכי .מיrורנכוויfו"כנfו
 .מותרככווונסניכיאם :נכ'וכז'יכי Dכסכחכrר'כרמי'יככוומפכיממכיכותי Dסכי Dמס'יימיfומרונכמיוfוןככנfוכי{ומרמכנווומ,רכח Sיייסכככס

מותלנכ~ו'יימסמנינננריוחכ'ירויעfוירrרסנככרוינסניכוfוסירוס Dכתנכון .כינככסועדסfויכיסירועמפכי'ונומרסכמכנכירונכין'יככfויןכי
'יטורענותמ'י .מוחרכנוןונינ Pגדמסס r'יכיfויוסףי'ינית'יפתיחותו'יממכר'יטוריו tiנוזסרסיינכי' .נחוככיהמכורית :מייסנתור!ר
ס'ירנסמייסנתורחועייורסייעיי • fiוורמ'נכני'יוזימויהיר :י pטססמ'מרח'י'יניתi:ינענזרס .'יrרכגריגסנינכפחחוככרך'ימגיותייםמע .נמכיכי
י::יטתמ .ייו Sנכמחוחכקטמןטגט'י'מ י::וS fמג::יירמריך Sטימסיקנ'יקסותfוי'ייfומריגןוכfו .fוסירכיגזרסגםגיניפחחינכת'יכfו·{י'יfוירחנפכיכפסי

םלעשרע.לערעעחאלבד)נעשענקע.נ) • iבעטעשטארקכ)בענער.~טאייןח) • jםנרתןםח
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מfכוחנק :רגס Sגtירגtיסוכןגוסיסכוטוונמורוניסבכג,ווrנכוכןסוכןסtיגג .גמ,ס~יוtיגירנגמוגיוןטבכותזtימיןוtיtווחימ •ג,tיוכטבכינןקfוורא,
ויrעקtיוגוכוסובר .שעוזק :וכtיסוכוםגtיכמיגסוכtירכ::ייtיטגח •וכו Sבכבכוגמסמניגנכיגממר'ןרג::י"כטרכrנחר::יtיטפיניtיגרקמוכרינגנורו

 :רfו 5 'רכקררמfכזוטרממרגסכור .fכ::ירריפנבכוכסיגרfכfכמו::י):הוו(יסבכ'ןגןגכפסירfכרכיגfכ 'י::נרכבכיכגככרמירכfכוי"כירi:יר::ינרכני::ירrככיכ
נמקוסוכיכןגנסקיטוכגנטומירגנינ!' י::וי::לא :מרfכ'יומרמהס s , •מ::ייכוויכמרמפיכוכויוןפמrכןכגנכורוככ I1מכrכרככימגויוהט::ייוג'ו!טפוהrכןכמ::י'

-__ • O ~_ .... -כ::ייוrכן י::יי::מוגרוrיוכמנגננורופוה::S כררוrמ' S כי::ינמו:דאחלישתיהrט::יי::י •נרגנ

קמןכעינןוהא :טגכךוגi:יוrכrכנ::יסנורהאורחי!ואיו •עצמותאוחנק jיישלשהיאכבככורו:גגגכמוכ)כ::יגמג;כמככנר::יךיבכו
ככומחזיק י::יי::נכבנ::יו::ייימיכמחס •כיtיכערשלולכותלכנושלפניהםמפהליתןרשאיויגוכסיtיכמ •וכיכיtינכיניtירגנככיסלא

 ·מנפסי::ירמטנכי::יומאיחו :חכסטוכtילללנכןםנמגככסרנסררנרסנרוכגמןכרקרק
 :מדכ 5 'כקרמ:רוכוממרטכמטfכגוfכונריומעשההכיתפכערשותונטא"כאאהכית )ןי::(גנייסטכחייונררכמממסוייב<..ין
כמ::יט::יי:ר::י::יכ::יימבככורה .מכימא mלוהיהולאבוצרתבשניאורחיוג'שוימובאחרמ l/ומ .מנר::יסעכרכאליעזרטס]:נ::ייו

מהימכרמאמר :י::זנבככים::יכימבככיבעלשלכנובאביצים Iבגאלאלפניהםלחניחמימומרןכפיקר l/כמניrכס::יימומניבכזר
::יו)כןכוכסימן .כנוטכ)כיוממכמפמ,וכזב'וכזיוונרנגוחלקומהםאחדנטלהכיתכrכנןמגטףנפרטמ::יממורגנכו)(רף

כקרמזכסנמ::יגס::יוכנכנורמררגיסגבכוכריוב'בפיוא'שעוזקמצאותינוקשלאכיובאג'גתןסגfוסנרתנמר::ימיג I/ו'בכגיווכוזtיר
נניiוג::יס ע"'םזיוכגוtיקורסוכמגי::י 'tייfווכיכמגויר::יטנסנכרוכיריס Sסכ::י

:אוריקגסיכיגוכיכ::ינדfכר1גמוטפיזסעלתהאמושראתהכיוזומתבקרקעחכטוfג)כיידו::ימ,סויקזוגר),מ c(כרמרגמיכנ l/ומבכ
 :טכרכמסרקררןיז 5 י:: •ררטמככזעמותמונפללגגעלההואאףומחהונפלחלגגמיבמויממרגמיבו::יריוגוןז::יככזס
המ .tAיבסמירהגסמסם::יממ'גכומראיכושלשנהרגווהרברעליעקבבואליעזרא"רככוגrכ 1 "כמור::יו"מוrכרמוקרסמ,וממ

ט::יעכמהסבימינככימ,סורמספיהואליעזרר'רכולהקמ"למאימישראלנפשותכמומומימוה::יומטמנרגמיכגטסיפר
כ)ופי::ירמהמממבככרמ .ינחישבכיגיגס:ומ"מ •טמוכנןוכיונתו :ונוןמחוכי

 •טמיגוגונטכל :כבוענמיווכfורחוכר :היאיעקבבוגןנכbרגנכרומחדגזרזוי"גניונטוtייחו
מגרססבכנרגחכיבכזרוכוכטבכגיוסונכוקאזלהוהנחפוררבבריהזוטראטוע"גשםפהרש"א

מרנרכמכמווחסכ::ימרנרמםקכיטfוסספראורגורכאחמוזאלכיססיכרא
בככויrכמרומס .טוfנכבוב::י:וכיובתוסברחואאחרריפגעולסיכראאתוקאהוונמיקסרמיגמגיווייונווטנrכ .מ::יבכ::יו

 ·::ירטוהסעודת :יזטיכוועיכובכלרכנזלחולמהלהואמררקאחוהואלאפיהגרמסיקכיחוט י::וי::נמז::ירכיוגו"טכfכ )(יימככיוממ,מפ)ו'קממימברא :וק"נבכני::י
 :מט)(רףבכוכר'ןנמנומ::ירזנבכסמ"rכנמ .

הוולאאנןספרארבא"להאיכוליואותרטרחוו::יריומכוככסתנונדוסיגווכפורסובכגיוכ
הכיליחארכתפ"טרנאא"לטרחינזהוחטפיירעינזחוואירמרקאתיירעינוסמי::יוכסיק 'וfגוכידבכרגבכיfכסיוכמןבני
 :נפשיהמטעידקאהואאיהוליהמטעינזקאוהאא"ללרעתיהךאח';ישתיהרi:יזגרסכמרגיוןוגו'בכסקי~כזו 5מומ,
 רי::Sר'י"כו::י::יפןונמ::יעובמrכרר Sמגמ
רקאתימבראכ)חויחרניהרבא)(ברחנורבלביקאזילהוהרבע"גצחדףמטכי"גכעגיוסו"ןרמיכוכיrכוטז::ימי!י"ע

אבבאקםאזללגוטבאיוז.כאלאפאיקאתימבראארמלאפיהכיrכוטנכקייריוכהוו::יןטסגרמפירט
לאפיהכ"עאתונפוק ) iאבבאטרףרתליאחיותאנ)חוייהךרשאבבזעא"אוריקג~מס::יחכוקומ Iכטממרכוטמפורט

' OO יכמונו'רווכורוtיומסגבכגtלהוספיתוס)חשתאאיכולהואמרפיניהעיניהרגעליםלאנפיטנחאאתאימוכרוג
איעליסלאטאימשוםאיעלומיחא IIמחהואנישראפנרתילאאכלרבאיסוראלנניגיtייקרירחניבכזר::יווכיסו\בכגיגובכנו

ר~מ::יrככ\קומכ'מפורסמי\כגיחוםכ\'ימ
שאולכווכיונתואכרחםעכרכאליעורשאינונחשכלרכוהאומרנחישאלאמני::ימוככיrוטי::יכגכי::יו::ייסמגמגחינ
רב •דר,שותמסעוךתמיתהנילאורבהואירשותסעוךתאלאנחשאינובי::יגהיכוגמ Iונוטמ::יומ"י::יוגון::יעי

בךיקרfכיכורמבכ"נ'ייגטת::יהממרכ)כמסיi:יI.פן
בכנמט::ימ,וגגrכרנןכבכ"ר י::וי::מגחס::יימוכינמכוט~ביר::יי\רסמיריס I 5וכ::ינזסכtיוגחןדכריובככנכרסוכוטסגיד 5נסטממרג Uבכ::יםגי רי::Sמפורס
סנכומכטגיברכמ::יימרגחגרוכסיקנבכגוכמסינכןחכמגיזווסוכקריכfווגוןוכתסוכומגכ l/וח;יפסוקיופסוקכינוקזונ l/רחי Iרר'ו~ח::יתוסשמגוכ"סגיחוס

גרקדקיס .גו'גיזווסגגרכוחאמר :ק l/ורוטסגיגוגיטרזורגח::יומסיוכןרוכ"וכחכחטס'ס Iגוככסנכוןמ,ןרכרבכtיוכגחחג::ימ,ירבכנוכי ' l/ור Iווכ
fכגכרכמגיוןיכמכנז::יבכננסונכן::ייי\ככיזווסמקרימחרר Sבfוומרטסמfכגמיכמימררכבכי,נמfו'נ I/ו'רכיrכוטנfוועכבככיריכנמימינבכי::יימן
גIמ"טגIיוכהןגמגיעזרכי .tAיכרממררכמס::יגיווכיrכוםכמוטסמוגג::ייסמסרבסופייןניוrכסגמומיוכבוענמיוממטממיייrרטנiווכחקייסוגמ

יעקבעיוןהרי"ף .
מפורמקוסמג~מר m ~~כויס Sמכמו::יסמיו.זנמקוסר Cמפ{נזונפגכס~מו"רמפגכ:יסגרזוכמזססומויי~גוי cכימסיחןמ~יעזרומיrכוrכ Cנזווסע"ו .גוי cכמרנ.ג~ארס

מפכיו:מ,כוופירו::ייכוי~יעזר f "יכי r.c Cכמג~רנממרסימןכפ"זכסקג::ותומ,וגוי
כוסבירס eקורסכסוכמורנריופכוסמן Cסכיהופכווס Sממיכוכמנורמ'רמכינמממררנזי"כסיממינזוכו:::כבירספזכrכוזכמסמןכמגומוסכמגמכיעור cממעכיוסוננן
כורו Cסכימוסיסמיננסכימו!:עכסומןסיסכמו:יונמוו:מפיפיכ Sוגומננרנערוממכזרזמכמיונחו cכימכמתופסות Cכפירוסמגו'גיונמו::fוינונמו::ככסמננרסמס Cקונניסו

 :וע(ינועכינועכייממרומסעכייו::יפמוןבערו
'וסףעץ

מסריסנומכתנתסימםמסכומנתםססנרמנרכרסימןעוםיןכיוםססנכ'זוfורמ'ןנככיכוזימןסומוככר 1 "םכםכימכממתכוכנידכםכיrכדודמ,כיrכמ
רומו,ממרוכמסניסוכתן r• " 1כק 5כ'רמוינממתכיממזוכנמכיוכוסתםקסכמנככססמןוימספתמססמורמיסםכככסווממר .ס"ומסתסכסןכנכסות
יררומס,ממרסמס .מותרנממrוכוסוכימוםמתפמריסמ,כסורמ,מזוכ'מיעrככקככךנ"ןסמןכוכותrככףטעסוrכגרוכימסמןסוכגככיסגסוכי
כיrכוסננמ'סמסרוומכ .מ,סורגזכמ,ןמ sמנמוומסכירךמ sמכמכסמיסרנכמיזורךנמסינכויממ,תמוסכי .מכסונוסככסקותסכו::ייכסכמ
ס Uעונריותויףוסותגת iגססנרמסמיןנמקוסדכ l\ס,מכיעזרעכיוססומךסכפגיכסמכ,כררוקמ-ספירסו 'יס .רכ'כנגוסכפגיכסססה :ע'ספיו
עכסמרומכיעור'עורוכרfוסקעט)סימןיויוטורכנכות(מירופיטסמייךססגימס l/סרמכמכטון 1 " •סגימטמעכfומכ,,.יכסוכטוןמותית 5קמככ

עסמסדונכםססיוסכפכיכמסקרסמכר;;רסמדוכימכסיס'מתמככדממימפכתו :נכ) l/קסימןמ l/כמוג"כiכ"קר l/(ממסורת 5קומפיכומםמנכמ l/מ
כממנסדיפו<מתמכסדממריכותןבני.וגןכסימןסיסוmו"ג .מכר;;רסמרוגימ;;רכגותפייממ I/ "ותירזםסקםומסכתוס'ונכיי '''םרנכ" .כימוםכלמט
איןגעקלאפפטרעהאםד) •פ,הטעטעס 5בעשלאאייןג) •.פררטאייןאיבערפי,ךרען,צרםשיפלי'ןאיי!נ)בעררארפען.מ) • 1רבםרתהם

 •נעבעבעןעםםעןס) •טהיר

יqן Cו'כ cמ" 11
 Pומוי'סרוספניפכ

 :פרוו

נאוניסחרושי

 Cגנחו::מ,ט cכמכל
כוו'מכיעור

מכממ"ריכמ
ככסיכססומךע~

מ~יעזרממכס{מוז.
סמ,ו{מויכוכמן

חנ~ ס{'~מ::וכחו::ע~
יפ::וכסי"וכקמוס
ככמסבוכסותסמכס

מגכימסמכ
סרמויו'ננחיכוזויסס

ו::נימרכו,מו
יכוכrיןכווממ{,עזר

ונונ{סימן~קrכ
נכ{יטע{וו::יממרו

) t: מפני'יז)יימ
וטנמכ qטונס

עכיורסססזינננות
fגיו Cוככסונכרו
ובוכרסגחנסס

"{מסע~{::וזוקומס
כזעיןכ Cנכננכעכ'ן

) C וחיו .וי)ופוניס
סומךסיס מ~::זספק

עכמכיססכעכות
יוי"נו Cינריסמכו
מכיעזרסיס!:כמגננו

 , IIעס Cננעעופס

כומ "{כר cכמ
כממורי,מזרכימסוי
כמ:;כ~ Cחמר,,~זס
fויכ, cכע~ממס Cסכע
יסיסfוס{ומרגכס

מ,כוגןחע!:ס iכ
ימ Sכסן .מסןר C(ח
ס cו'יתיונקנית

סמזסס CCוגזוננס
יפס{סי"ומוזוס
ע~מעז::סס Cעוןמ,כו
מיזיר וfוי:::פי:יס

יזכפרקכזמ,ממ
זעמוז::ווס :tככ

:::גזונ {"ז:ורמנ'ס
 ,'עמסכדכמ'יימפי
 mjכעיס Cס"וגו
c כיימרעמסמכ'ס
זנרכ Cמעוכיכי

ימרבכ{מומספ~ודי
נכוןס :tמע{מ ,~

מנרססבככזfו{יעזר
נזנריסמ 5כיןכו{

 .חסורסכ~ג)וכס
יב Cס Cננננסומננסני

וגמכ ,י IIסרמנעכיו
 Cמייזסמנרססחמר ~
זכדנרו::סריכפ~מ ;

ומו{'כוממומר
רמס :t '{כו::תסבכוס

ו::מ,כו cכמג~
מנרסספכיכמכיפור

סוכרוכןמ cנמfוינו
c ויסורכפניוfומרfנ

סגימכמכימוכמ
רמויfו,טקfורוכ
נ Cחוfויך{מסןן

,מוזוסיס Pידsע{
::ווו"ןמ,עניסר
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:אשכחבכ :tיו::ירגי .:אולכפוססעו"יורבבאיאשכחאזמתפחג)וקאכמאןזקפיחיבעי ; rרחנבראחרזברווכ :t "כומ,מוכרוכמממיו~fוכ
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 1 י::חיסגניטטנןוימוגןוירמסזקניס I ~רנוגגנונהנוחםמפםרנמי\סנטת(fויכו e ף,)ומריףעז
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נונבואד"חוז"ם .כזמןכינןככ י::כח::!וי~ומ::ידרןרקונחנ::ידרוטמינוממרי{:וני!חוכ~
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גג;סבכנרrכסמרנכrכגסנככנ"יוrכגסכגסקנע Cנזנכןכו.מוrכ::יכנכמס cםכמכווכרפוומחס"גומ::ידרורקכגסגיrכג"tר\יור" :tיסרמכניrכמrכס~יכ~מ:כזוממ "מ{
ביחמrכוגומיגמנכו Cיח C"נככינכוחג! "י,,' :tמונכריססממס'נכוכגסיזיףר::יררחזמנכמ,ננכוחגסוrו SOOמ:ינכקיינכי!ממסמ,ן"יוסועורו:ייו Sמ~יויfבעגירירנעית
כמנמfודמזכנגואכנכוזנכםכבז::יבסנס::יוc::ייניrר :t::ינככינכוrכסגיrכעודכגסיזיףכנכ::י::ויסןכושרעיסחמס !,מ Cדגיוןחרט::יבריrכונו'סרfוכ Iמכ~'נ'וfו' ~~~ז

 מtו't(יוככוכfונתוי::יטמייכרסמחרמוו Iבככו Iמיונומ Sמגגכקניסוקןב(::יכוסומו::יכ::יקניסיוע I 'סןמחנמחכומ I בי::(בכגדוסיטנחיזכ ("וכו" :~;'~ונ;~פי(חfנ
קגע Cכמקוסמומןכטחמטיוג(כבכזרוכוי"מר"יערממחין::יו)וגןעכמיוגייומ S"מנפייומרחויםמ'ןוכפן::ימיוןגוטקנעכמקומסגייייגוכסמת נf{גי~סוטfומר
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 .ייסףעץ
עךיכפפכמוןכרו::וי)וגיי::יפיכ::וקונ::ייותר::וי)ו ו::וו::::ונכו~ס~מת S י::::וומונכזמורטיפנמקוס ו:: 5וךיךו::וגני::ו ו:: Sך •~תת)ודצה :ע"פחמרתנורן

::ווחי{ .ע~י::וומכזו'קטי~חדר :~מנכ~::ונזו::יגימו Sנכ~::יטפי~נגזו::ו 1טח'~::וגינכינוימיסונ),ין(גייוי::וכפפנ::וטמות::ונזויטו::ורטנכיסךח~::י~ומוויפ
ו::ופסך::וומ,וכמי ',)ו::ו .וי::וומךויחיכיסךמיתומי::ונכךחזוויססיונכרין Sונכמ~~נכיכיוט::ווממ::ונכו::ו"וומrו Sג::וחסנחמוו::ומטיוו::יזכוומנכו::ו

וסממנוכfומן{fוךסווסנכוזווגנכוכfותריסומfומי(חווךרfcכיכ::ונחמנסוכספוןריג"rווססיג .מיכיסוחווי::ונדנויככמוכמויעמפיבוfוינוייגנכ
ונ

יונגע,כ) .אלטעי)ארכרחען·ב) •פירכו:בעאיך )כ •מירורייזאינדבעחערינלאזען Iא Jריזאואיךדאסויילשטדרירע(ח) • 1מנתורמח
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ה'דא'מהרש]מ[ סי\i:!וה Sגוכ~הוי~גכנווכדיסמוג tiד~ייוכןנגמגחוכיס Ciשמt:;ןכ)ל I ~~דנסמגונכינויcוומגחוטקנ',,סיף'יומככמכfוגהוינענסכמגוריוfכוטנו
פרק .כורנ"תאיrו t:iמיכמנכדוכוכקדסכמיזסהכויסןנ'יססיסגיחרוככסומ 5:יוכנכוכמת t:iכנ.:ניוכמ I כt:i 'fמן,iכגיסCויט.כרוכיוןס:יומנ.:כיגוסמכיוןימכין

 i '(כשנהנוםקוםף
ti יומCג'גטנכסוזרti ימנכוגמCS וכנכקרכמרןד'יייגוכוכיג.קכנככמקוסומti יימCיגרימוCירזרCti ti מנכרti וגקוכסיףמזrנמיירנכווככס ::!"כנגכנכיוןfו'ע .כוןוf( : ]שם )ג
תאמציעי"הiכר tiתפ tiנכיגגי 5'י:וכמוכfונכרז Uונכחגוכיסנכ"ררוכזוCיומiכר t:i~נכגין tiרכרימימגחמימנכרCיומ tiמ"גCיזCיכויוגחמורתחו Sגגמ ti'יוכיגיסרמו tiו: מט" ו~( .יעומא , ,

 :ע'מ)כןכ"fוכוו t1סכרוכנכסרסייןכנו'רוכי'ימנסון
::רנכגין Ciקי t:iפח Ciכנכוכונדכי'י,ופריסמילי rלאימאליח]נארמוליחדמידלישיאינ(דגדיכי)כ"מיוחרכיי " iרגסיליכו:
 .__נכ"פווימי::ר t:iכ::רוfוונס::רריגויגפיקר Ciוהויוילידהכודנייתא rלהוהלחוארמדכדיבי :רפר::ר .כירתנא :Iככרכריג] r[יג
וכקעכמוכ::רס::רגינגיוחגוכהסוכרוכ::רח-ילל :סכרנ Ciכגוfויוער Ci •פיהקמתלי
כוכסנגס:ימנכר Ciכס' •גגכחסדfכגג t:iאבאבבידסמי(ן")ביחבוכתפיתקאיחית :רווכרכריסן'מגורגדימיגיגיגי,.,חי

גאיב~םחדושי'ריגרמכורבייתארנרימ,כנכיכיגוכרןילדחימונורנייחאליחאמרוזוזיאלפאמחאו tiנכוסני! .ר.י t'רפ :יכימ ti .סיליתא
 ~~~ fגרוזוס מו;:מ~;~Cיומגסכונמ) t:iוכקוספ' tiוכיפ' Iונכ •וכן )רסיאגכידכיוני-ימלחאמילינינהוחילחוארמויס tiעומחסמי!ומסוכiכוגיןחנככי
ti-וףמכהיfמטנממגיCi סCi ו'ייספוסגגוןנככ~איכאומידוכתחאבסיליתאליחמלחיבמאי :מנהגסfזוסנכנכמככטוכספוסכוסגיr וח~

ממרמגר'רסר..כ":רג :cנכ"טיקרמיע frוירכר~ l"ט::רפיגטסלללליל
ר' 1 '" ~כ,םכ'יfויונסו::רחמוי::רסוסמו 6 ;::רו)כ t:iמכיוקםשםאמרמאעדבאויראביתאזבני-סריאמיחאוימכודנתאיתאס

 ~~~ר~רר;~ה;~וfויןפסוניס::רסרגככיססנכוכריגוזרנכנודמציאיכאומיארמי(מרתוםוטינאכ)ליבניילאסיקוא"לל~ר.עאשמיאביזותלא
גכוג,ודף~:<וריוחוכ::רסרמ,ןמכיםס tiנכ"יקרמ t:iזרענססליחאוטולארעא)שמיאביזביתאלמבנירמציאיכאומיאמרהתםלאסוקי

םעוכסיםמר n "מ ,לללל וממעסנ::י Cגעיס C {זרמזוסוססיסרממ rונCיסם rונזרוסארמיימרמייחארמוהנאחואמראצכעחיהזקפהחינאמאדעמציעותיה

גמו~~!~~ר:gנפכיס:וזרמורנכסלסו~ ~' t:i~זר~;~יןרCיייוכפ~ר.י(אייתילמתאעייליחברבראביראלואיתליחארמו )ומשחויאשליאייות
 ~~;~ <:ו~{~~~~וח ~ט~~~ ת:~~;ו דו~כונ,)~~~ ה~~~ ~~;דמפשלאיכאומי'ליח(אמרוואיעייילרפאריחבליליאיפשילוס)לחוארזכלחו)שרא

ו'יייכרגסםיכממכנכיכגיויפיעו t:i ר::מ" sטעיי'ייי"וג'נ::רפיהקמתכי '~וייכרהמגייהמ iוגמ"כוע"ג:ימיגיסtו"גמנכfככרהסגככרקיטרמנעכגfומיטנמו::רו tiפיר
Ci ויגוזסרורמימםכרזסוגןממסמגיססככיתסכוסfגיוןכפררסמכוסםמירכe; ומרכמג'ןםמכ~ס,מחכפרדססגדוכוגגרכיסכנכוכריסנכגיןגןמ'יסכפיונככגיסכוי'יי'יכמj . )גנרוr יו .ס!: 

e; ט"גקימיסכגיסכסמ,ןti כמכגכיהןגממרנככי::יסכמחרס::יכריחע"גגןומס'יפינכוזמםסגיחכעמכיסס' ti ככרוחרמוירמגCi יוחרכסעמיקט"ינפיוטיכרגוe; כורע
כ\ל cכמ r "ם::עוסרכרימיוכי('גי\\רחיומ"כ •מז::יגסוכםכ::יכיןככמ:וס ti •וג'יכר::ימיכדובייתאומ"כ .נככיCיסוכנכיר ~/יז:Cיםסכנכוכסמניגסע"םp:גרמו tiכגיסס

t:i והסכז~רסיfכמכרכרחפכיסti ו'כמיכיכיסfגוכז::ירכריS וכוכסוכסfוןבסיןכז:כfסגמכפירכריוגti גמוגו'כוכיגגמ"חיגסוככוסףוכגוכCi כוrיt:i םמ{ספינ\לסומc רP ח~ יז J\למ C 'גמגיס .
בכ:<רכםערכס IIגגמיכו'וכגומרוג'כי~וככחיכוכמירסיחגיסלחאומ"; .רכרי::רסמהנסיכיןס;מנגגמויגו;וfווכירכרימ,כוכיכי"גגנסמנו~סכמוסכיןכטכמכוכ"גגחס

רסכסרעף rיס\לוסט)גיןכfוווכייס::רוכפייסמכככונכוכסוככחכייה Ci '!גווכננכוכס::רמתקייס::ררכר נfר:: Ci::רוכנחגמונעוכססכייrכ~ומנכוכוכיהכיןכומטר~כייחגי
מגרכועף rסיסחםכנ;ותקייסומ,גוסריfונכוכגוי ft:iווככח:ינייח i:!גיוןסרימגיוכ;חמ וr "tוהחהירכנבכס ח,,,כוסתס'יוכיכנוגמ "ה;'ר::כנכוכ"ד"ריחכיןכ;גוניננכונס

כוכןומסכספיכס
כרס Cגיעגורגררגוס:ידיוכו ;eכפיכינפירסגרוכוגוככיסנכסוכרי t:i •ררגרגייחמבשליאכייוfורכעי;וגכוהונכ"פכססורוכזנסס כיי\t:iובכ"זכשכסהקייס ..כבוככיהמכrו'כוכיfכ
יזכ\למסכוכרמרגקרמזרנכגססמ,ן Ct:iימהקייסרכרוח t:iנענסגמכווכגימ t:iגסמי! CtiיפררCיגמוססגימנכרנכמססבסרימוכקייסרמל t:iינכסכסייהגןכככסיומ

 ~~;? ל\; r ~ג~~ ~~כריחימrווCיקימרמיכמגרסס tiגמ"כעוכססגריהגססיrוקייסמירrרססזרנככסס tiםיימג tiימגגכנכרכסנכמסס::ינייחכקייסומ"מ tiגמ"fוגיסס ;e "ע
וגסגמ\לגיסוסכייחוכvכוכfוfוכגסנייחכגסמהקייסנסיומfנמייגסזרנככגסומיןכרג':גייחfנ~יfנ ;eמ,ן e; ti"rווגו'נכוגסגכייחנדויומסריו OOזינכווכ'ןוגון

e; ו'כגוfומריןכ'כזרנכיוכגנכוכסקייסו::רומס~חנמורfנfוll ווירמכיהמכןבבינכורכfוכןכ• Ci כסיוחסנסמ"נ' Ci מחגנרוחחווחו:<חסי~נגויסוכקרסוכיחמרממסנככרמכ
ממןהאי :עכיו 1 1 1 1 1 1 1 וכממממ)ררגעוכיהמכגסיכג~מיגיוכוכ"גפרדיס::רייהסמטסונכ'מסבסיהיכ Iiגםמר Iמממככמכ::ריגסכה'רבקיסוסייהסכגסכfו t:iסקידיוחסיה Ciיהייהוכנככ~(גס

 ' rמממ,י\לכיסגי •רג'יקינכfנכיןניסתנסס ;eאסרוגcו ti ..וrיוסיססכרמגסכירססומכיחנכרכהמקוסכfניזנגסמ,ןס~וכססיק..רטרוrובככיויבגין t:iכfנויימ
 ,זמרככסי'fו ' frורfנ 5גוכ'יומכרוויק..רוסססעכרגריסריקיס ':5iסוכקוססגגכוכקיססמוגקרfנכמ~גוכ"סכגריקיססוfנכרווסקרוסfנ 5גוכוכקוסרכגככיס-.,ר:יfנס

1 1 k 1 k 1 k • 1 1 1 k 1 k מיכסpc וכfסיגה
עfוככמכה/רfו'רנ:ו ,(אסיקי{והס{ונ(נסמיוכוכווכרסגגויכיהוכככ'יומגי,ויי{כעמרכרכוקסו!רוככוחנכוחוכג;וגו'וכי ft:iנחfנזכייר t:i{וגכ;מקוסמר/וסג(סס
fומרעמככעיכרנ:ורקכגסCיגרכקרווכגירכרטוכגסfניןגירג'ועיגיכיכגיגימסיקוסגסכגססרכקוחוסיסוכוכגוסגפררהממיו ;eמהסכ I /י .וג'וןכיגיכיכגי
ממרמיfוכמיסfו' tiס,,,רוכוכiכוססייוגכיחכנמיוrוגיכסייטרכiכיהגססיfוגן ;eסמףנוטfומי .רג'רנכנמ)וסציעיתיחנכורכיסוממרו •ווכומינססזכר

 .כי:ו rמגחיכיס 1 1 1
 C '!!מסייונסענספנכנכמגסמ,ןכיס Ciייוכמקוסססימגכס Ciמחסמכגכגסירר~~גוכסספטסמססיt:ז.מיססנכיוזסגרמ"ססנכוגסכמכיטו'יססומכירוסכ'ס

 cמ,'ח rמגמררםסגיגחומקוסוגככנססמירכסוfכגיכוכקוסנריכוומיןעוגססגמקומו'יוfנמכנמקומונכוגסמוןגי yי' .סגמכנכומיס sגמוזקפחוi:t\ייכסוכגמ::ר
{פכיגמ{מכמומסירמממיגיססממסגיון •גו'יאיתוגססיכ t:iVו •ייוכרומיוfוייכ •רגריןסכיןככמוכגובכסס::יfנמיןכמגוייגופירסמגגעוגססכירנכrכמ Sכמגמוסרוי::י

גכיחינגמכגיס
 ,כפככיניח"נכוכסוגכנוףסמיגוממ"יגיסfנגוכfוכ :fרבככוככמכיעוהfכגיג'יו tiמקוסערכמרורכי ;feנככסמיירתסגס'ח Iכייכ )ג[מ"ןכפרק~קיסיגורכייככם"וה

ס rו Cרררכויס :tמכיחמrוח Ciגרfנוכייגן'יקורסיוrויטרמכססוfנכיןמוכקוסיוכזסז~סכמי .וגןכיימכןאיתfנייכנכור •נסגיגהומגינכוהוכקיסגמןומ,ןוכקווכו
כפני!:סמינג <:; cמ

יחינגוגכ :ס ;rסיוסףעץ
ס rכריס cמכםכי{כורנ"tוח Iעוס" וtוS ~tססטמ,{טגנר:כרורנ"tומכטי~יfו{מ~וחמכויחיסfו"כמ{וסגfו{ו~,רוןטממוני! rרמנררןספנכסעורטפח~וסוס rבוסוגונסרכ

1 N t "1 " L " 1 " "" 'מפיו~מעמיפרע:ו Iועורמפיגיגו,{ווכוזרסווךןוכ rוסכנעוסווויפרעעחס I כומסמ::יטע"וף} j ממחסr סג"ונדנרי~גפפחיוהיקיס}, t ר} j ו'r סנרוכסר:ו'מרודיכומ{יגחמסונסס
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ססככנכ<רקחימירןס,fומננבננזנחירומנונכגדומינמכוגמסחכיסייןחגוכימfוגסקן:;ןמ C 'כוה cיו:וחמנכגזיחגמימס,פרגנסנכנריfוו(סמסגנוח cברנח :!'כנווחו(ס .ככסנכנכוזומוגסכרורומ
נfודזספסמנכיכ :Iכןחוקייססנסכגנדייוכנונורדחיגח(חחמ(יסביסרחימגננ'דחמרנחוכיסמזח'גמ'סורפד"נורכנכיכמינורנובדייקחוסכ .ס(נגנוסייכוחנ jגחנננוה cנמייסומנונונוחנככ

סנוונכךנוהממסןייהס 5tסס Cסכסמירומסיסנונריסמחי S '(ס~גבכוכסרנחס Siסניי!::בר Cוחפ C 'גfכננrכייסוממנו!:ירסרנומונמירומנונכגדומונוסוינקי'רממרגסיזנוגפיקובסרימ(ינונוכס(יס
יממ S 'נוחנומחנחגיפרגנס'נכבדיוכמסןנכנזיסננוריס Sמנונכבזומסינ'חסעכר(ונוו'נזקסינכבזרמנ C 'בכיניג'ונורוהגענריומס Cונכ ::ןפ(נוטיב;וינוסממורסמנגסןו(ממסמסטונו!:נכבוזס/

 :)וס,<מ(«יוריס' Sמ :ירמזככוונ C 'נכזובוןגי C (ני C <ח~ךנססוקזר::ו Cגמוממייסזכומרמכבונכנזיסכןג,סחכומחריסמ<גיסfוו Cורו Cמחנכנזינכרייןמנגגכס Cפיגכוסכ'מ<ס S:יסימסנפוריס
ג(סיוסמסבינרניסזנממנככו :tר cגחנורמסס Cמבכו<סזרכמקן Cגנקגנריומfוין cכרחסס Iנווד<גכי<מממנור .כוןב"גשרתכי :זסםמחרמזכרנזכזנרינכיין .כוןאנובר'ת

נכיכיסכןגיסיוחיגוויממרחזסיגמםממווכןסגוניןםנכסורס ר::!גגמ<וג Cנוייג fCורניפיננ'ו"גי Iמחםנמורוגזכוגוזסוזנר iגזסזנרסבכוגסססיחססיסזכוטנחוזכר
יולמזכירטיסיסנמסיומרטסיסנזסג Cרנכ-.ס:ימומרספקומין .נכן/!:ןווכנוגנןמיזכםבמןנורמןנסנרחסומסרזסםנויסמוגזוממ<סfומרוונכוזגוןמממססיפסגיסיסרכגיס Iג

בליםאיצרשו"י זמהרש"א

עיון
יסככחכיר Cסור sנק' <'וס<טונססוחס Iזגגורו!:גמגגחורססוfוחסייסספריזמזכר

נכמסרגסומבכיס Cגרףוסמכ:!:יחיומףחז<פבכמ'ס <"ויrוסקו:יג:יקרזמכסגפכיויסוחפח
ןיזחגס(נכיו:נגןזכג:סכנכ::סוסג(נרג:מונוחריונכ ::tר C 'גיגגנורינונכוס//כ{סחניזס

ניוסגניסטק(יסנויבחריגומוחסחבוכביוכך iסק nיגו ::tבגר :Jסיינכר;קניס,:!גט I /ןנוס
גיגיונכיסדינטנכסייח Cבנוסרנכיין .סבמו"נ Pכנכ~סירסfוונוריסשאין :חרון 1םוכנ

שטעםעל,אייןס) •געוואררעןפערדארכען ) 1 .ציםבעלאייןג) פפייפעאיינע )בטויגליך,ןווארע )fו .גסןררתמה
 .געראננען )מ ,ע Sהילאיינע )ז •געןןירצטו)

(nע"יהי)כז
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המרש"אנח]
כט'ש .יאיםאד"ח

 :ע"ח):ו(ברגומ
ישוא'ד'חשם ]כ[
עימ):חחליל(כר"פ

~ 

נאוניםחרושי
סיר:ו(עיקרסבין

מממוגויסמורסחן

וגויעכרמ(חר cח
עכור:ו:וימחיו:ו

C ועוגג::ממ:וסימ
וווfומלןסי~כנ
 1עיי ,::ילססימ

עיססימןיימ Cג
e ן'כרמכרעמחגימ
C כסמc חסקe יר:ו

חו:ומורסחןעי'יו
I חןרח,:יו:וכיחח
סגמז:י~מגמ 3

ממ~ :tרסעיקל~סיק

C וח"גו::ילסכויג,כ
כג~כמלנכ C[יו"ע

ממויג c!::חמוממיכי
 1 «"יר:ו Cכפמסח
חסמר מ('מככע(
כחמררחס:ו C~ק
a מיכיכככממויכ
a גןמסממומ' r. מ
~ C ומפול!::גמועז'ס

נ'עע'כמיקגמלינן
יס Cככו!::חין"ין

 ן,מ:: ' D (,חועז
סממ Cמערגי(

ס::יימוגמנממ:ו Cג
עוו Sכזורמ,ו(ימח
!::ממוממיכי(גג
מ,ן Cכוזמיןו:ומ
 ,פ ~גמוערנ!:יס
::ממסמערגין:מ,ן

 q '~'ומקלמממס Cכ
וכגמורס ,ע"ג[ס

וכינמויק[מ"ד
מ,ן c(פינעעס

:וממ Cמערגין

יכפיכןוכמממ:ו Cנ
גיוןגןומסתקרמ

דףגינמומ:תגומל
~חכלוי Cסגכס"ח
ככfורוי :feו~ס

גיוןגןומס::ממס
מיכיככגסממויב
מ ;r '(חכמ:וכמהומ

cn ויקייסכר(כס
מכמוכו'ו::מממ
ו::מממ:וכמורוזהי
מוככלקכסו):

:ומקלמכ :rוסגחור
מממ :rו iכסומ
הכיח Cנמ:ו j 'כמנ
 ("'ומו(' ,יגססמג

:ו Sככ'סמוסיר:יכ:ו

טכבזי:ועיבג"ו
ו,מבסדסמ~:ו

ס ,לרכ jדחמריכ
קלניןח,ןכורוכזי
רכמינמ=וסביויט

כגונסיכfו(כס ,
(מיס Cכ :f ~ויגחור:ו .

ו Sותר(גסחיכמכתי
כ(וכסכע(רכגס
במממסכח "(י:ו

כככעיביוכמלנס
מףס I1ננחומ :tמיכי

חיכיכג~ חננ::'::!
ינעככח!::ננמומ
חמרזברסכ:ו!::ממכ

יישדערניזשניפרקנערניזאיוותפפות יאידף

סג~'~יפנכי~י~ממ~ממיכססמגוכמו .ונוןמגסיהגס~אל : jור 5ס~גגזוכי '~גסימס ...כfירוק'רסןנסםנורפיןפ"ס .נוכקרססיהסמגריפה
ס'נכירנגהני"נ ]מ//גfכ trנרסגרגמיניג.נורספי!בכנגבכםורfכםוןוכקרט :נסירומממנרטןfכממסיווככריפומוכיגירנ'נפרטרכfכסfכגמ

סrיכנמitרןממנורפיןטנס .סנריפה :מסנגימוכגמגמגגitסגיגעגיגממיעוננקמ(מטכי,)ויג.iרינומ//מ .מיקריכמעונfכייןיככמשמחי
קגססיסגקנונגג •נססיוגקניסין :גף][גבכיוג"ף)(גוכיווסומוידי'/גמ,קריגכוכסוכמידס"קוי"גפיןמורמגיעונקיע)(מגסיסגגס

כקכיס 1 ,כוסיסוקכסקכסוכגכrכמרנכבכומו tiונכנכrכס tiכ(כככ)סנכון tiעוכ
ממ 5כנכזוכרוכיוימ 5נכוקכסכ tiכקגוגגכחורוונתמעטומימיושיתרבוכדיוהרחיכורן,מיקריכמככגססנכיןעוגfכ"כוכrכס tiוו tiכ

 .[וסיסניך :זוכרוכיכיק'ימס 5וכוסגסשבאמרמהלמייםמיםממלחוהיהומיעטוהוגכייפי'וייטכ )נ(רומגחיכוסמוח//מ
 :חנףfכוכרווכימfכסfכמרמימעבכססנfכי,ן I ' , Iוסגיכמ//הנכווייעככמררטטיט '//טר
נטוכממסגיומררן '.מfכ rבוסתניתין :וגובחכמתוחכםיתהללאל )ט(ירסיחבכננכןויעיכן )נכ(טכמררטיגןגמי

מוניןכטמיעמרfכוכרסגןגגוןנוזוכממתנהאמרא//רשילאבר[רבא](רבה)אמרשםכfכזסוכפיכסרימגמיכירכמוי//כiר/rכו
טרמרסאין : ]) 5(רףס tiנסנירגפרקככהמ"קהותהח)מנריפהשמואלגוכריסיחיוכחדוכקטססמטפירמחיסו~
דגiכיגכגכיעוגוכrרס tiוכiכיןמגfכטירסמוציאואןאחדוכלכההיונמכיםיןא] l/עיאנדףדס"ככ l/וימיקריגחכגגסוכיןעוגרסמ

 :ככונטוכירכריבככדיסגססס)(יסבגיס ~'ילי'ןייגיווווכיסןגגכיiג.וכוןעוכרגבגיגוכי i:!וכ
מטרהמהקרמ Pוס// .נוכריסאיסאזמרבמקאהמוצהכובמצאתומרמינימבכיקרמסמוןכככטוכרכבכיגןיורבכרסס
יס pמז •כמטfכיכור :כוכריססכממכfכב)וקתאאמהוגבוהאמההיאתנאבמתניתאונטוןמכוכריסבכורומ PPנסרין 5נמטוכ

סהורסמןכויסירה t:iחטגורןמסגמfכוכרמוציאכ//אבההיונקביםועשרההימנהיוצא :בכיקרו! t:iרfכ

 .כלווטי :יר tiכקוגגטימוממ tiגוכיטורזרמסיניאלףמוציאהכולהבמצאתומרמיניק'מהרש"א
יונןבכגוד!ררין 5 •שירח :rכגסטס :ניופאמתני'ופימניךיצח~ברנחמזא"ר

קרגוכסגיכ t:iסייובככמכfכ]נכמונרסמיןכיילייל 1 "' 1וסוכטיגסרנA.יסכחוכבגעוfככמגודמיוככו
רומ 5ו 5נמו:כקבכהס ),(נוכדנרגרגמיגרהשקרמבזעשמואאמריהודהאורשםגוכגוכ:כווכחנחסססוכגןגיוחררסייוג

יר t:iנסנו 5י .מיסצהלו :בכונוiריגסבככבשםושרתיח)(דבריםשנאמרהתורהמזמfכסגיינכןסמקרfכבכגיןוין..,fכגממנכע
גססייתי :סוףיסגסמ 5מיוהר Pבמס//שירהזואומרהוישבשםשירותאיזואלהיוהןנfכטססונגיססטינוממיfכמסזסבכסס
על :מסורסמןירס t:iכבכיקר •וכסגמלשרתו ).(שםמרכתיככפיםבשיאותואימאורי-חיכוכמיבכוטוסוכחסורס\\וגוגו'

ti יוכti וכססיס .קוכבכסקיילילללוחמרוכגכוחו ::!//כבי'ג.גסוכיסןS גווסוti כסיורר
כבכגיר!רסכייס .רס..:אףסיסכויסוכטס,רותשאוכהנםדברכתמכבשמוכרךו5סכrכימננ'י!רס((מככמנכר tiוכסכקייס
נבככודחג~ריסכייסגמrכ tiונוגחוכזגrואשרתחחכח)(שםמהכאאמרחמנהרבהואגכ tiססוכחסככיחסגכגזמחחסגיטזגר
מגסגיס .מהסמה :נטירמכמ"זכמלבבובטובבשמחהאלהיךהןאתעבדתלאס!מירנגמכסגכ i:!בכ//ובו'מומיוירונכ

fכי pאורמהוילבבוטובשבשמחהענודההיאאיזוסיונקניםי/ : Pורו//וגו'רtג.גיננכני
סיס •וכ'מיגי "יfכ 5מו iוfכrרfכמרגכגס

לבמשמחילבמשחמיישריםה'פקודייט)(חתליםדכתיכד//תואימאשירהווונו'בכטייבכגירגחינדסייוג tiגפררכמס
ti בג//גוגקרמti בכti יבככקניסרסti הטוכככרושמחתכן)(דכדיםדכתיבככוריםואימאאיקרילאטובאיקרירס

 , :איכרילאלבכטובאיקריטוב'דגוכרקמוכריכןנקוכ!מגכס tiזוכרוכיכי
(כמשא)ימור][כמשאהלוים(ישור) ר~'וכנביהוטו)(רהיאמהכאארמהומיהשםבכגירגiכיכגימיןרס tiבככויסיסרגבכוס//כ

ללל ,בכנרמכמר t:iמתחת :ג l/וקוגו'נכסור
ר)במרבר(מהכאיוחנזא/ירווטיישיר'באאימורתקריאהואמביזכיסגמוכוקספירוכ/'טירסזוfכומרסויוכון
רבישירהוואומרהויענודהשצריכהענודהאיזהועבודהעבודתלעבודממובכנרהנבככרססטירסבככורתנככ

כרר//בנבלעםבעיםכנורתוףותנוומרהשאופא)(תהליםמהכאאומריצחקגוכ,רבכססרוחמגעכrכסימגיוגו'מויגין
ti וכS גיוכti וווכגימסמוכrמיםצהלוה'בנאוזירונוקולםישאו[המה](הם)כר)(ישעיהמהכאאמריצחקגוכוכסגימסרו• 
ti כמנייוג 5וכti עליהםהמןדשעכורתכינתזלאקהתולבניז)(בסדברמהכאליהמייתיותנאינוןסוככנןככנןוסיסבכ

לוכ"מ,קריכמטוכוכ'ר//הואיסא :וק//כ ישאואיזי'~או '/תמהשישאויודעאיניבכתףשנאמרממשמעישאוככתף[fו]וfכיןגמ//טמורסטוכfכיקרי ...כfימס//כ
קולםישאוואומרחוףותנוזמרהשאומא)(חתל·םאומרהואוכזשירהלשוזאלאוגו'טוככקמגיסגמוכרמורסמכמטוכ

והאלהיםידכרמשהיס)(שסןתמהכאאמריהושער'אחיבזחנביאונו'ירונונחכגנטוגגיוכריסנגירמסגיוגונחי
כאחרויהי )הנריה(מהכאאמראשירבקולעסקיעלג] l/ענשםבקוליעננוכו bSוני'קוכס:ישאווק//ככימממיקרי

לללל tiכפר bגרfכ iובכו ' lti/פרבכ\\ן .ט'וכיס  )ח'כסרכר(מהכאארמיונתזר'אחדקוהשמיעמשורריםומחצצריםסבכגסירס\\וגס'ננחוןירווגקוגסיטחו
מזבחכענודתהםאףמזכחבענודתאתםמהאתםגםהםגםימותוולאסכו 5 'ובכורס'סמטוכמסגסגיסכ t:iס"ן
יאתבר//פגר:כגןכמגסמיסכגיסוןרסייוגמיס

טירסמיןכנכיכויקמוכרכטסו!מיסוטfככiרסגרמפרטסוכיסגיסוןכםניכחגמחיגסזוטוכמסגכופרט//ייtג.ומכסכימטכסמכיכזס;יי'ס'סמכיכסמכיכוב]
רמיויעי//כסוכיסבכגרסייוגייוכגמסירססיסנמנחכגסקרכוחומוטבכגסייוגיסוןבככמכמסיסגמיtג.גסגגג tiסקרגוטבכג"טירססייוגסייובכגחכח

יעקבעיין
 Iע"בחסכמכרfו,מחניזולמיסימרוךוכחירבסיזע~קונוכיזחוכחטיבכרח,מח

מג~'~וסרfויס •סיס :t{גמומ:וגכומוורסגכומוומןר jנקורומססיסוגו Sכרכרנריב cוכ:<כגסותיוגגסיסfויכו"יונחקורfוומוסמוכעוכסחוכיכסוכחחניבה
חגסימכ"חכככסעכקרמויבמגמס .כמקכוסיע"סו Cגער cגחברו::ברסקכקכ:ותקכתס:וימסכמקגסחגו::יסיזנכסמכול cגמ :tגחןיכומ :t:ו jומחע'כעיכחמר t: t:i:ומק

סררמגונדסחגחיסגותרסרנוח:רמכגיכסמקזסכינרכרי"מחכאאמרחזקיח :כויזיסחיןפעכןרו Sכיומומר:ויחחרגיחקכקכמחכמחיכסכיו " Cרגדבריבמגחמו
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כווורווורגיגמככ!:!וסרי,ככrכככרגכיסגבכגטומלאחלאדאכתימשוםפוי~וז:;וטמככווכככ:;וטוע:;וכת Pכככ ~~~~~ז,;:~~~~~
 ~ rרנרמככרוטכממווכרrכ~יrככגגווכר Iויא Iו )וfוכנרגתטrכיו~rכרזבככוכוכטרינ~~וגימו :ממנו וf~וf""נו

מוכרו~ווכנככ~גכפימכמוכן 5עככנרמכממזנפרעחחקבאזחמנונא'דארפאתם:אחדט]ובכוכפטחייג~וט~ורנריספ"ס:ופסמי'הfוגומ
P ע'גיח'~ P אישנא'פאתושתתמלאעדחאדםוכרנלי~חיוכ~ ,גוןנ\ל\ר~ומחרנבככ\\~וע)I גי)ווכטוכבכ~גיככטוכבכוכוככור~ןבמלאת )וג~: 

:;וrכרזרכrכעלייקכו':;ו:~כית'כעלקראאמר[ארו'ל]ארו'ש)(אלאלויצרספקוררוגו Pםתפרמנוrכנפוו~~לוככווס ~~~
גכיוןרככתו:(נסיונות'כטון!:!:;ווגימו'קמככרשמעוולאפעמיסעשרזהאותיוינסויד)(במדבר:;ווורטיכרגrכגכיוגוזויוכורטכוןrכוררזוגאוניםחרושי

זובכפיסו:;וגסכככוכבכככטוןרככפוטומיתאו'רנחניאדיו"גזרעליהםנחתםזהעלבמוליכיו t:iכוררמוקגככיורטיכוכמרבככיי:;ו ~;~מ~~ fמך,מ~; ~~
ממרים, Jיו): Pי Pגכזורנוככוככ)(כרמ!:!ית " Jור!:!יכוכמכקרכומטרוף pפ pוסמרגתינ

 ~ Pפלכוכזוכ~'לכוגו:בותןוכורריס]שלכחונדולכמחוראהבאפרפאבןארעזרנוכוטכיו::יועייכ~נטלסילבככנטנחוכ ~~~;גס ::ו~:וfו ג~':
גזויגרנפרע~ • ~ Sווכחאחד :כרניסשחוציאומרגליםומהממרנלים[מנלן]להו'ררגזויגרטכיורסייוכנקםזווומפטלרסייוכמ ~"ע ~~כfוומ~
 .למ Pונסילגכוכמוחטטיר) ס~(עלרעשםמוציאכךואבניםעציםעלרעשםבככנטנתןכוכגליסכמלזוכוחוכיתןוכי ~,~~ ':~גי' ןה~~~
פפאברחנינאנראו'רפפאברחנינאררבימשוםרילמאממאיעאכו'וחבירוסrכככי~ויניןגורסכמכגגיסכ!:!רכילמגפכיגגt:ג:וז:ו:וס
לככורבככיי:;ו:;וווככפיקרזוכבכו:;וסורורטיכ ::ו'מגי .:ו!:כיט t: יt: " כ 1\1:;ויסעימסומיrתקרינדאלממנוהואחזקכייב)(שםרכתיבשעהבאותהיםמרגרברוגרולדברמכמתכככורמכיסור!:!יכרכמקט:;ו
כ?יולהוציאיכולאיזהביתבעלאפילוכביכולממנו]אלאממנוהואחזקכייריווק:כעלייהוניןריסrכספסוף~ורי\יגו r ;ס~,~ ;;~~~ןכ:ו
מוציאיהאנשיםוימותויד)(שסקראאמרר"לאמר[רבה](רבא)ר,אטאלאמשם •יני'סוףניס\סעגי\וכרורגח\נרגן '''::ורכIירfו~רוfוס

לר\לירסרסייוכ~ככ\ככרגיסכיורמיכמגנוספ" וf~בעיג'ן  :שהוציאוחארץדבתערח'פניבמנפהרעההארץדבתסרגרקסי jבנככ'
לסררק"פ l/גווגיוקכריסrכיוסוכג<יטrכככליע'ןספי qםממס הזוואבמרברהמקוםאתאבותינונסונסיונותעשריהודההאו'רתניאשםןסוףיסבככויככרורקככוזוככrככ l/רrכז:ווכ" q:ווס'~עקכ
כמרברואחרבעגלאחרנשליווב'במזכ'כמיםושניסכיסשנים!:!)ווררככטככבככוףכיסיסבככוככרכתיכ:ומחכיו:ויכמעכמו

ללמיכיעקכעיון אויאמרו )ידשמות(דכתיבבירידהייהבעואחרבירידהאחרביםב' •פארזר~ייגי ~ l/נ~קכ~ככריסוףניסט~יי~מוזןע'וןטיזומ
שבאותוישראלהונאדאמררבהונאכדרבבעלייהונווקברים 1איהמכלימשהיעייווגןעוכיןו::מרכגטסו::מוכרונבכגייס:יף tס" ~~ס :;~~

ללובדרשכחסלוככ"סגrכנגוס"גנמורונתוס'נזס סוףביםיםעוימרו )קויס(תהמ"דמלריברהרלד,יואמנהמקפנילדור<ררגיסככקעטסיסוז"כרמכות ~"פטסח;נכק~נ; I ~~ר t~נ
נשםואמרושעהבאותהממריםישראשהיומרמשמו]מעז[ויושיעםבכגוכ:;וקטזוכבכין:;וטכעיסוככככפררכיס'גיככמרמכע"ן
יםשללשרחקכ//הוא//לאחרמצרעוליםמצרייםכךזהמצדעוליםשאנופ l/עכפןככפורטוכובכגריטנכלוםכ: l/בככ ~

רבולושנותזעבדיש[כלוס]רבש//עלפניואמרליבשהאותםכ)פלוטוכו,כרפיריסכככר:;וכככיס:שניםט] l/עאיתןאחבת
אמרשבהםומחצהאחדלךנותןאניהקב'הא//להימנוונופלחוחוזרמתנה~רנ,כיסמר}ח~מגוכבכט~ס iמקוכעטורמכו ~~ו ... .,:~,י fIוג ...נתס~ויכוא
ללל ( Jכיניבכטרז~וrכיייכסוכי~ "' .'.' .' יהאמוישוןנחלהקבוהא"רבואתשתובעעכדישום]נברכש"עפניו 1ימ"מ,נמנומסקIכ~ סיסמ Jוחקתת /:tרפררוכיס~ןחט\נ '\ "

שפתעלמתמצריםאתישראלויראיד)שמות(דכתיבליבשחנפרפומידערבrכרכעיסנ!:!כתכבכט~רז~יניןכבכרסככיס ~;כ~ך~מ( כי~~,~~
יבלוולאמרתהויבאוטן)שם(רכתיבבמרהוכרפיריםבמרהבמיםב'הים ו;:יו;:ככרגכיסוככבכט:;וככריסככיזוזו)וחר qרמממובכיסומספסו

ל 1 1)ו , qומכו)ג fעכ'כחז ויחנו ) 1 '(שםרכתיבברפיריםמשהעלהעםווי)* )שם(וכתיבממרהמיםלשתותיכ t:iח ו)(ו(כוויס 5ככככתס 5 (גי:;ו t:iכטג:;ונסו:::ונעיי ' '1עג
~fו~~סו q מ~~ g ~ע~rכ כrבמזשנים •משהעםהעםוירב(שם)וכתיבחעםלשתותמיםואיזברפידיםכרלו סכב~;~~ר 5ותקורקתרפרט

~כויו ~ lS/ )*יעקבעיוןחfווס~מfווןכקיכו
I יסI טסניויכוגכו

 וf~וf ~מר::ו'ע~יקמ,ן'וי~נו"ןמממ'ס Iכ"נfופ"מכימקרימנכרfו~ויומרנמ"ר'ןגמי:!" Iר S '~מ Iרכמממן Sנכ~כחמ סו:!"עיו::סנכ:יפמ:ו Iכס l:יfוגיס"יסנירינכוכו::וסהמוכנהסהמ~חמ~
 .וכיrכמו::מוכעענזיIכ:כלים:וקנ":ונככדקמ,'ו l/ו:וכי"ןעגסיכחוגממכו jקי'כמע"כ .ז'כסגזיכממסזסעל :ממויו tעוכ~גןסנIכון~כנכ~ימרוןחיןינכIכס:ומוכ'מ '''כIוקכ t 'כוז:ו

עכזגיגו :tענזו::גנכנזו:וומגמ'גוממכככענזחייגrכיסמגיגגכמ,:::ווממטעסג"כמג'ממיעסס:וסיסימגגככ:וס tנויככמכגכיחיד:וייכוגנרעס tג ::tווכעמ'סזסן q(זנ!:כממוסוכומ
rככנכ!::ויק(וסגו:וכמ cג'וןמומוגמונעויגוכ:ועיכנכרגסעמיז Cגמגגמגו:וגמ,ו::כו:ו :פעמיסי Cנכזסמומו!:'כסועזכעב!:וכמגגן:ו :tג :cנכגמג'ומחזגגמג'ממ,ומוי"ןכסמוכ,מממ,קט"ו)

מגנכו :tג~מנועמוגימססומגיוע'מיכמרר..ו::וע"ווק"כעכזומיקי'וגמעוכרובכיכמכןוכיקכסוט:ו " :tרכנכיו::סומיסומגמן ":!יכעייו .מנכנו:וומק rמגימקייאלמובנכסוי Iכ
 "-יסכנומממז

יוסףן Jעיוסףענףוס"נן qו Pן:וחספ
 ~~~ ' Iעכמגגגך ~~מז::יךברממויבס~ממומר 'י::תמ~וכז.תקויאיח ~ rHוסעוייסננכנגמג . ס::ו"ג~'ן'מ S~סויןכ~מ,ן~גימננכ~חפינןנ Iגגיג"ייכואלאיפורנככומייIכיס
 'י::"ב I::ימ::יביתנעי::יגי:ומסמע::יכימסמעממכיר::יורו::וימממע~::וכגסי"מכיגפ~מומיומםג~~פי"פרו::יסויס . '~גפי' '~כ"ן :lt ~"ייכןמ~fומפרIכיס :!' "fו 5גיי I •סיחחממ
 "גהכוומוס' . ~'נככם~ן:וירIכ Iפסיטייגריס Iכוכ~~~כו .ו Hו'נו"ןסי"כ"ו .כפו~יס ,יגי:וסrכס

פגממכומיסבסחגיגןסחמרייר"ק 'ו:: ב~ו::מןממכו::ווחrכזקגיסחמוו~גן .ן'דגו!:ו::כמוי:וממכו ~ג::וגןומ,נודג!:"מכומ~מיוכי"מכומיfו"פי!:יס'סrויננסמייעי'<.מכיוובכוי
קיס rrכ"גב ן'ו::עמ~ק Iפרע::וט::ורי .מ::וסרו'ס rrכ::וס"מסררחי::וחיןרfכ~ P 'מכיכק cמגח c qומ ::ו l/:וקכנכ{ jגממין :tגפיממנומכמ 1ממנמקרממ~וטן Cגפפיי!:וסי'ריגמוו tמ~
מןקיס rrכט::וסטממריג"מנג .ג'דס::ופי~ס ו::ן'::וקג p .גידסכס~ו "",,ומ::וס :מקיימגע~':ווג"מרימגוגפעמיסו::ויוק I:וחוגסכמכועמיק .כמגמגןכס'ע C 'כוןורע Sנכ

ן'בו::טמס::ו כf~כf •מיס Pבנדו~ותעריסממרןט::ומרנ~'סמט::וממרדכריסת Pכפר f"• Iודירות Sוככדו~ותעריסממרן ו::מו::גירמ::ו lימיןי::ובטז::ו Iכ I::ומזכי'סוכיימ:ומ"י
מוס' ''' Cחוןכזייי ::וסמיסמגוככיג::וסכfכו::וסrכוזקוממוומססגנייימ Sנ::וויגו~מ,רכ::וביתכע~מפינוגכיוכגממכו::ויממזקגיממויכי ו:: l/כ::וקננרו~::וכפיר::ומרכרי::וספ'ע~יק I ~'וf~נ
'כומסלממךגורגותנכורותכתסיממרי .כסיווסזוגפיר::יממוו~מימתrכ~::ו .כניגו~ממרכrכזקמיס t:iסנסמז~סנסמיסינכוריתסממוייז::וי .כוסי~יססקח Iזדסרמג'ן ::ו""

 :יקו)(כ~ינסמיסינכוריתחמרווגח~וכסיר::יג'בורנרי::יסרחס t:iכיגררנוי::וסימסוף .ממכי::ייחזווקכיכסירוס.::וכסיו::יחמוימיתסיסכזויסכ~נכמfויכוסורנככוהגי
ןמיגנרכיסכתן 6ממזירכתמ"מזכןומיכיעמיעס::וכומר I ~יגוניבסרכוקכ::ועכרסקכ::וךמ::ו 'ו::כור"ג~רגיספוכס::ו . ו:: 5מתרכו~יטכותןעיגישק:י rחז:ווינוס"',
רכותובענגכךמ,ז pגיוז::וגממ l/מערבתס Pגתמ~::ו ו:: I ~ו::מתטתוכנגיסנס .נגרכי::ומק'טוזכחך :ע"פ)פרק(רטן'מממוכט~ Iכוטrכוזר::וךרןמז,ומסזינו Sזמ L :!ימוזכ:ו~ינכ:ו

 I"תסיר Sממתרמ~ p 'וירמדכת\ב :ממותייטעוכrכיiכרמרגבממותטטגתיבךכפרנג::ו .-י Sוממאחד :טס)מ II(רטקב~ןערבכתס::וערב ו:: Pכנגפוינכבומככ'"יס

~~~~ ~ 
 ,הערייםייארף Cנ .מאאםאיחר )וfמן.גתורמה~tיקג:ןמ ,~יIכ Iג l/נב



טורףערכיזשלישיפרקןנרכיזניש
 'ב[ :ורו"קוכרנכ,סוכנכט~fכוררכנכט~ ~ rט,כנגפורווכנכט~קרורווכגכט~ויס 5וכוכfכתס 5(כ .וfi:tכון:כשליו ]כ,ר[וכfכותתטנכר)(טוסעיס,תיכ

כטו~ומו כf<נכירורו<יןכפ"ק ~ rכונכוכ"טומוiכפוהפוט'''עייןנסליו·<יו t:i ~,~~וכןיוור ~'~ט,רוכט~)ויגכiככפוטה,רגמיכוכ~ t:iוfככ~ t:iכ
,ווכמ . 'ו,ון t:i « ~"כק~fכככרונו'ווכ~<וימןוכ~מ"ר :כוכוכו]הfכו~~ימ~וככקר[ונו']~כיוומבכככנכרכוי~' ) rעוכות t:i (גוגהיגנכוכויוור

,הגמגכר\ג 5ג\גכ"ככ,יני'ית\ג 5נ 'ג\מכנכ\גבככותטייז\גררטכפייכAזככוי·נטג\גטגי:(כשליויותר\גתמרוככרונ\גזככויכמrכיוגו'יןג.כטגנת
ננכותטבכככרכגיג\ג A!יבככיככזרת\ג 5נ :תבכגית)רמסגתנפ'~גרמפוטטגי\ג

יכ\ג 5\ג 'ג\ומככור\ג 5גמגגיבכמוגמ"ט[שםממקומו)אייזtיצא(אלזכן)[ח](שמוחשנאד.כככינכיסנמבכט\גגרמיתמ·פמרןונמרנר
טיס...רוכי\גכככטיןטקרוכטפתכפטיבןויותירותותירואלויצאותצאו][אלע"כ]וכוכונווכט~fכותסויט<ור(,ו,מיכ

ו~ 5נטנכוכיוכוככיגיכ~ tAיוכרוריקיןל'ללל :טיכיסט<טוווזכס· 5בכטג:אדחסמון)
fכגיfכיןfכו,כ כf>fכמו ר"~<נכי,ר<קוכןראשוויובששני,יוובש 1ראשויובשיובשומ\גכוימןסה :טפמיס) •כטר(ושל
גזכי'טקרונטפזכננכוכסכווריגוכיןי\גימדתכיבשניבשליוהבשרסירעלבשכחנו(שם)כןמיסיףטככיי\גמיזוגכימר •יוסיף
וממיבכיגיכגגריוגוכמטקויסרוניחאוההחאוובקרבואשרוהאספסוףיא)(כמדברגטווטכרוממ(מת\ג f"'ג\ג'תספויטגמ

כרו\גגןיתומ\גו:;קיוו:;פתיג\ג"יגגבכגי :כדאיתיחפארוובמדברכדאיתיהעגלוגפו·(רגסוףגרכמרוומי :רמי\ג)
יזכןמ\גרריטז\גגפוככטוןונוןכוייסיף ' 1 ''א • I ' '"כנטוכוכ~וfכמריס )כf"כ'ןוכרומנעיקר

פתיס t:iוטיגיס::וס t:iומ 5~וכור'כ'נכ<<ו(תחר,םדמוימראבזיוסירמשוםיוחנזראשםזגכומרוןמ,ןמווכריסכמ,<וגנכיו •
 ' 5מזקוף<::ויוהט<מנכ<<ויוrכיףווכ::ורמיהלשוולךיוסיףומהלךיתזמה )קב •מכו<גfואותו :כעיקר][רוכפויס

בכסיגיס t:i ו::ת 5מור'ג~ווrכטגוגיסגנורח) 1וקופיאךםשראכריוכלללשוזהקב"האמרכrכתרמכטכי,הינכבכיכקרמנ::ומ,
יכפי:יטפ;ריסמ 5מור'כ\גייסרתמיסגחכיואחהמבחוץאדםשלאבריוכלומטלג)ואתהחסרמררנכ\גמ •יוחגסיעל :יבכ;"

ממיויס 5מטוגיסגמקוס\גומט:יכ""יושנילךלפילעדיגמיגמיגמוגככממורמקימרנ::רחי
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טטוגגיסכמומסכמיזמכסווגס tiוגררומסיפמגפיט ti' iוגס'גכומרוו
כמכולסוקלו :וק//כעפיfitכוככי/י Iוכסיכסיחי! Sמו tiר:ר"כוגגיגחוז ~

rגריק!רסיחכס"רסיפורגיעגין •סן
ירוכ~מיגרכקןוככרחוקכ~,יק ןכ('/

!רו/נסןכסון f'1וכסוכווfככמוכוכי!רסfויכס
חוגככמ. i\מר[אלא :וק"כוגו'סחוטחן ~

חז:איןע"ס]יסווכספ"ק ti·מפווגו'
סייכויקימי ' Sיrככפיטמי!גו/.ו! tiכחגחגאוניסחרושי

כוכיס tiג//ס iA ~סוחינגוויגיוווכטסמוtכפימגמגי Cמס
נכ"גוכורףננכרגי!

סומרכוקגכורחכיובכורקמימסגמממגומקרימ~די"
סייוכגכור ' 5רחסררטכפיכפרסכורמס ~" rוממרכמ~מ

כס"וגגעניגנע'ןטככסגחכ"ס iA ~סגחכיומקרימ~פיי"מוסי
ממגומ~מרפימנוגי

יסייגוטכיסמכטווגוגיס tiססגרכעיכ ~ג::גוומ,גו Cדג
יקחמוחגחטגיסגטכועמוחכעויע 5מרגוו::יוגמורס :tממגו
רמיונכסוסו,,,ממוחןככטוןכסכקעfכמfכ'ס I ~~גממ~יףומ,כו

מ l 1מיגו Sמיג! .ס rמ סקכו/סכזווכנכרס 1 "(טון(מחז~ימ"כסו~מנספרי
 :וקו/כסכנבכיססיtג,יו Sכחמכוכבכגסעכיומ~מכמ!כמיגמ'ן
גרfומר'ן . 1 "כ!רויסיעסוק~ומrכ"חאם : ~ינכג~ימ"כסו~מ

 1:ימוסירנריחבח
חייג(יטגיסרגעיגסוןגירוחייסמוrככס~גמור" ~י:יכ

רfכ..יזעסחסוממיגיס tiכג'מיימיכעי .סגכסממוtכריס
עכיוומ Iכחגורויחווכןרעמויטפי;,סגעכיוורמ,!'ב'

P ירוt: טוכיסיס. 
סגותגסגגגוססטומפיןוגס"וווחגגסכמקרר"~מןנג~ו
נכסמי!ר Sממו!רורעין..כס!ררמגטכי " rמממן .דנכמי

סמרכרמכיfוטכוסכfווסגיוגוןבכיכיסנספררמ,מיממי Sמ
כמנ Cר"יסומוכ"

כקנכו·כס"יגזסיגחועויחגירועככס"ופיירנומיוס Cנ
טכfכמו ,גו/מקגסכומיוסיפרומ//יגרגריוממוקוכחס

סגוחוחיו •ונו'פמי tiגגס'יגומלי:יזגכ"~:ימוtכ'
סרקזוק '~עג~ירוע
טיגפו~יעמוטפגוrככrכווסעסקטrרסיסג;ייו ~"רנ~טגגוי

כfכ Sומוכגכמס!רויסמככסגי!רבכגכקורמנכס ו'''י
וכר!רו t:iוכ t:iכרfכמר'/כסוןכ::ר[מ]ו::רייכומrרסןכfכ!:כינו C 'מנמפוס

 ."ממר .יס Cפירו
וסרוכ'כגי!רססומכסו/רכירייכfוסגfוומן~ימידכסמרגיכוי
חטווגוןסןריגוrכעג"גמסמיגתוגזסמזנריס~רגיס,יוגי
גזכיגונו'בכג"סמטור Iונוככטוגטממיומרכממוגכיגנכרס

מוכקיוומערגמ
 Iסחהס Iונווכסויוהחמיומס'ממיומכגני .ס Iגעכיו

 Iינוס'חנכוו!ר '''עריס"ק Iונוהטנכוס

כ!רור~סעוסקיסמו!רסוכרס t:i!רסןמ!רס
סכfויי-עון t:iלכעכיל t:iסוrסרורמן jאיתאחבת

עגירוrכ Iגגגוכוגס"וגעוומימססגrכוגחייגכמיסמגו'עגירוrכ Iגככנינרוג~טסימממרטכח·גוחס '"כככרעווכrכסנדיל :וקו;וגןגירייכמו"מספסוףנכסמרמ
~~~ ~~ ~ . 

 : Iע'עוגרכמיכוכמוכסfו!:מרמסטסוחמפ!:ר .כ!:מיסעךעונו!'ביוגמדילרעיקרנרמס .ס~!:וו~געכי!'ברווומ:י i~סאימר :גכ!:יסגככיין :e~מס ICג!'בו~יסקורססי"ס rרגס
מגו~~ממו!'בוכומרר Iמ~מסמימ sממומוגמיגגגר :eדקרק .ממומ~ממומומקריאלמגכג~יומיס :tסמוגיגוס :eעוגוממפסיוו c:יכ~גע~ימרווו::מיוגמוסומגןו jמירו :~~; 1 ~~מ~~ומ~~

 :גו'מקרימ~ממרס r ~ 'ממדורריק Sס :tיכי Sמ cגמורי~סנככיומרגר cגזינורומנירוממ C~נככומייגנכיימוג ,,'י:מוס r.לקנרומ
סינכ~"מונכמג~כ~ Cכממגגיג!מומי ~~קממר 1 "ממר cמנכי cק~~ור cגממו Sנכנכ~סרי!

נכוןמ t ~ t 'מ~ r "דף ,, l/נירמ,ממרינכ~ומרמפםי .מיס C ~נכרנכווגומיןמכרי~~יtירסמספרג~~קיםרים:ואמר " rמ"כמ" ,~!,מ cפ'מנכנכווןכע~סמרסממן :t '~ירי ~~כi;~יי~~~'~~~
ריק S " "ננככמגרממריג!נכוגרומיונכ~נכו!~,,וסיף~ככרןנכ Cפ Cמנירונכ~וכןמוגנכווגומיומנכניר 'i:lייקננכו~ניסומ,כסייגנכ~גיסמ!סומ :tנכ"' C 'פס Cוכפירופ~נכע~נכןינ C~מי ~זוכס .מסנכי
גנכ~ממסיפורררוגסמרסייכוכסיררסמספרכנכי~ Cכפמ'ונכי"~מיס C ~נכרעווכומיומכזי~סכנככניסמ!"ומומנירומנירונכ~ ר""~מומרמסככונכינכמנירוומכקמ~קוכווכ~ ~,~כרמרמכומ

) C כיווגכ"ןכ~מוtנכזנכווכומיומגריכקממר~סגי .ג~ C ר'רחמר ' 1רףרמעכימגפ"קרמיממע"זזסייכומיסC פגוI ' יכרימן:t: כנכמיסj מריסj גמe: ~ס"רמסרפיגי~e: רומכממרS ופכיסונויפוו
טכ:ימרגעיסגכככיזויסיסמרגכיס ~ cר l/כס,טגן~"'ירגררור:ירי C~כרומורמוי~ס'רר:ימספרמטעסר Cמפ .גמגן~סק~ורמוי:ירע~ו::וו:ימספרבל : :tינכtכמר~ו::וועמיס Iכ!'בעכי!'בגרמי!'במנוס

 I/lטרףמגכמיוו Iומגפרקגרמיזוממרונופכגרוכסמגומכימיו cזסייכומרוכומ!'ב!כוק~יורינממ :cו:ימכורסמימע~סרע~טוומומר cמי C 'מגמטס,ממיסזגרס Cמריסייו .גסמ 1רפכ'ו~יגמ

ט~ר :i:I" ~ tייקנאמר : '"רףרסווכספ"קגמירו!:יכונכייו .גנכו~ס~רוריגו~יווסוממכיאין :ימידוו C ~גמגו~סק~ורמויקי~יירי~ :ttכימוזפסגיורסגמגומרקיי'~וסגימ l/נכנ;'ר :tיגמר~מוזס
ו! cכמספר :tרמיועיי~~נריימורנכ~סמיסרנכסס C )/Iונכ'נמרומס~ווכס tו~פיססמיס Cנסמו~נכי~גרfומריכ!מ(ויס Cנכוככי Cזמפםר .מ~מוכסנכ(ייוממסמכ"נכ~"נכ~יוfוכיכיסכס ~ ,fרמ Cפרמ!(ו~מ
קינפגרמ,ממ~ממסרממיסורס Cמור"גיטו(ננכו!רממיסוכמ~'סרנכו! t ~נכ~כגוי ' Sממטנכוcגיסכי Cגכנככםו !ג~ון c ~מרפממייסנכוגימורסניוכו~נכו!נכוזנו C '"רנכד~פמ~יטומ Cנפ

גרמ,ממגוג~כרו~נכווגו :t~פי .סרנכן! t ~מספרי ~;:ןמקכמיסמח :מז"ממו Sנכמרפ" C~פיכיסכסיס C!גיור~ממסרממיסםורן:;ן:;ימנכנימ~ומייקווכפיספסוקע~מ Pרנככסיסס"מוייןכ
(מ Sמ '~ן Sוממככממכו('גמורסמסגימקגסנומי! !ג~ממטמקנ~ו C(מיוממוכיממיוכמסרגוסנכ"פכסמפ~"י'נכמוונ" cנמ~ייסיננירומספיקי!מי!ורמ, 11נסוגימסדןקסמספסוף

מרסנריכימג~טמיסגריורסייכו .נכגילומ :C ~ tגגגרעוכוממגדיר :מזגס וf(מ~סיסוכרגסכטגר,וכגמן Sנכממפי~ t:'C ,מןג'גזףגסוטסגרמימממורסמככסעגירסומ'ןומגוג Cמס
ייסףעץ . .יוסףענף~רגרימסממוככיס

~נ~עוrכרקו r5ופכ~::רגמווס::ררעמוויעס~ו 6'כומfוווכ::רגופגיrוlכוכגנומ:יכןינס :eי~פיססמיס Cגט!'בוטכממר~טמיסערעינו!'ביומגךיכ~טסיררפ P י'"כלזורמ,ו)וססיכקוןכ
נכ~יואבי :ניפ"ח)(ונכייןמיוחו~מנכן~מתנכוכגיוגכוכמירזו::רווכ::רסמיזכ .סרפוו Cמ~ו cכממיס :t ~ערסעוכומכור~ :tרגריגסגפי·גימגומר Cוס:ירכ .גמר!כרמסמ~מ .(יממ

 "מכו " Sירומפםר . .סיי':!נםמיסימו c 'נמרוס~גסוכס C ( • וi:Iפ~ספסוק,ממר cרמוי:ייססוי~מג l/נכ '''ר~ר
יכוג::יס::ייfו::ימרגסת::יכפסנככעכוסרק::יומס::יכי::ינסfופסר .כומכמעג::י"מממגי .גמרו~מט"מ~מפכסו Cנכ~מ :tנו cיממכ .יFכומסכמ ""נפיסססמרנריסומספסוףככממוגכיס

עכfובכ •גגגוח::י::יכי::יכסכנתfוין::יסכגית::יכפםמב{ .סגיכ::יסבמס{סכוותגי " rנוססנ" ."םמיסנכרסגרו~יסיינכוןכמממממפיססמו Cממנכ(נן:;מיססכס:יימכ Cמר~מוסמ'מרמ
מכמעגסנמס::ינכוכם .רעמקורסכיסכפסס 5בעססן:נמחסססוfוסרעכסוןיךיריס S '~ !'~נמסימ Cנר"מ~נכסוקמקןסכ"ו"יס .ו"נכו~סוכסיר"גרס C ~סימ"יו Cנכגנכזנמכי!מממגוכיסגמ!

 .וכוכט::רנפטIככןרוממומסמנככמסמחגזנ~רומסכו~טוכססרנכיסרנריןנכ'יין Cנכגמנ~סמוכמ,מ!'~מו Sןסר"ימ'יכ"כסייכןמ
 .עס .מורסנ~ימודפריומ C~נ:וימומ~מגי .רנכפומ~מ Iגמר!וו::פ~ומנמממיומוממ:י~וע~ :tמרעוממכנכ~
נמ"'מיt:דיסיניסגיי'קסר!:גרומזורגרמוטנגרחקכס~ומ,ןסיפר :tככ)ררוט~גכ!'ביס(גיכס~מ~fוגס~מ jמו~מרעיסכרגריסומכוג~גממןככןפ!'בס~טוווסיfומןגער '~גסמכמ~ו t:Cסמו

י"שרמהרש"א 18כלוופאוצר

מחרישא ]מ(
 tח'תאםו'ה

 : )וf"עגמי(גסיןכס

יוסףיר
 :נכ"מ "סוט"א
נ:יכמור rמ~ומ"וכב

181_ 



טזטורףערכיושלישיפרקערכיוניש
fכיןכrכורעגיווחג'גגגרוfכימfכמטמע·הוחיגדולות :גגוחרורטקככו

הfכו:לשוןגוגרס~גןמפקחמיגווסוסיגרוגסגגוגי""רfכטגrכןגיוןfככfכג"ס
וקטיליס: ;tמככןכיןרנכוכספו ;tחכיווגכיןכיכוי ;tסגיססומ •חגיהfכי
מגוככתנויו ;tמיכסככתוו i:!נכגיווגמונכריווגככקכגוגנכפסווונ .1Iי ;t-.תגיiכמי

נומגיוסווניסזסמתזססווניןכfוגו
הזאתהגדולההרעהאעשהואיךלם)(בראש'תרןכסונוס)גוגוכיככירסגיגמiכסרס
י)(שםכתיבדמיםבשפיכותלאלהיםוחטאתיכפיורורורוfכגוטfכוכג::יכסיסעיוגוכ
מפוסירגfכוfכיחכיככיוועכסיסירוטעג
הי •דתתיאימא'גדולותמבשואעוביגדולססiכקעגסכסר(כרכןfככגוfכ(מרור
לשוןאמריבמערנא • )ממפקתמיבייהווו ;tגאף :יג.סכיסנכיווכגסמוגסונ ;tג

ולמקבלולמספרוחורתגתלתאאקטירתליתאיגסתו tiכככנכככרככגסיןסמס .גסכסנכון
משל,(ד uמחניבאברחמאא"ר •עליוולאורמיםסוונ ;r• tכוט ;tחץ :גוfכגמוומססוונ

לללל(fכו .fכמסוגןמןעד :rכןגונככוrכוק אאשוןידישוכישוןכידוחייםמות ) n ' •גכיטגיסrכיידבעי :םזריגקfכריקfכ
מהאיממיתהלשוזאףממיתהידמהלךלומרסוfכrכייסעןרגהיגגוJרוסוק Pטיע

איבהלשוןאףלהבסומךאלאממיתהאיבהיד •כיס ;tכ(יככווחודבעי :גסכנכמזיקיס
שחוטחץ )טירמ'ח(ל IIתלחבסמוךאלאממיחההגיהמי:גלויירקטיגגרמוכוןו"(ססיספר
ללוגוממיגמ(רמנכו .סימגגכגככמככיגתמ שו!אףאמהובןמןעדשחוטחץמהאישובםגמו)מיקמנכוטמ ;tקומיירגכי i.' /רגכיiג.ס

ולשונםפיהםבשמיםשתות"לאמהובןמןעדמנגסמגמכגסוווfכוככוסומ,וגרסfכיג[
כשמיםשתודכתיבמארחוכיבארץתהלך:אלא]פגכויגגיחגסfכווין t:ijמגר =tגfכוהן

ל IIקמהאלילמח[לשונם]שחוטחץפיהם·גגונכרגוווויגיטוfכfכמסרגיפגגיfכגי
ללככמוסרומיוכורניסכסרגוויססומנכטיו שונםשחוטחץדכתיבומארדכחץדקטי :ככסכסומיוכגממויסגיסכוrכויוגגגכוס

רבאדאמרכדרבאלילמהלשוןבידוחייםמותמוככוססככונכ ;t •ככומכמפידמתאמרה
היכי •נלישניהמייתדנעיבלישביהחייבדבעיגרמוiכגמחווי·:חזרתינכגיויfכ...וככרגפגי
דאמרכגוז[רכה](רבא)אמרבישאלישנאדמי-טגfכfכמוחיטגfכטומעסרגוגעגfכס

ענידקאמאיאנייל ttאג)פלניאבינוראאיכאגו Pרקכפגייגןגמוfכמוהיfכגfככפגיו
ללללגעגמס ;t כt:irגו 1יfכוגפגיוססיסגג נרה"רדמפיקאאהואמאנעתאמוייגמס ;tכוומרווגסוכגיסטמיןעוכ ;::סרכו
בוראמשתכחא]·[היכאדמשתכחא)וארט(איכאכמגןמככותגנכסוכוומויסעכסנו Pכ

(רנאמר •וכווריבשראדאיכאפלניאביאלאס bנפגימגממוכוהיכמגfכככרכימזוהי
רמהבאפידמתאמרהמילתאכל[רבה]פפא)-·ססנע(יסג'כfכפי:דמתאמרהסוריחי
כ//שאנייא"לנישאלישנאמשוםבהליתוווגסfכיוגfכוהססמנגסנןכפגיfכככווס

למוהומנגסמס ;tיגסחגגהרעהוניגסטזס /י Iדרהאכיאבאאן/נישאולישנאחוצפאדאיכאגסינגוiכרסופוירנכרככידע ;t;tחווג Iמ
לאחורי'זרתי J;1ודבראמרתילאמימיי tנדאר//ל Iסכחנווככנכסזסניסמיהחנומרחנוו
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פגחידעמ ,וOיעכסטמט<ס<סיוממס Sעג"ניס<ענוומ~גמכרס r<עקרמומרסומ tiכככריס r'מססקלטסג~מ<מ<ו jמגימ'מיןמפי<יוטמפי<ורו,~חפי<יו(ימע<יןם~גו
ע(סייונ'חיעמורמ,ומו,חנר'<מספמתמו<עקרמוסכמובופי' ,מיסי~םמוביס Sע~חןכוב<טון<ובריו 1מע<'ו~טוןוירמסעו'ט' 1חפי~'·<וגטכוחגיו Iגערג'כו 1 '~ם

עד(סייתיוו Cכפויט ' tiגו'~מ<גכרי .גמגר;:ריfוג"גיס<עגולחמס ,<~מסנרמטפחחסגי : )כן"'(חוס'סי<וק
~ז ~;~ ,~;;; .סכגרי י:: r<עקרמfו'fומיכמסוסנרמטפחח<fווומ, 1 " (1ו<ימוס rבמ<ומרמסרעסמ<מרעססו<ן::ימלס tiסלברןכבעכןגי .וכןקטסכהמטו

ססמכוי~רמfוד M<ענו<עקרגטfורוספחמנרמטפחחגחוב{פי'ן • בf{ג"ביסבורח (1 ~מנ~<וירעמטרג<גי ~ח"ווו<וגסו~ןגגססעוכטיין .ע<יו<ביח!~מ
וD cנ(מםורמחוינ : )יחר,,,(כוס 5tג"ניסמו Sע~מג~ברביח«ווחמחו',יומרגור<סענירס(עסוחמ"רחיסיסייחר

כfוfוסרתס'יrוסעכ
יrכוסעכי( ו(' jמאי\ס,זיאקו\פטמאןאינרויענ\גערוויררשילרר\א )וf •ומנתורחמ

/ 
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~כמיכממיוrור~טווםסומפםו pוכ~טגסמנכוחיוטמומספיווטוויסמנכ tJיסוויחגוטככנגכיוטיסיסחסםו •מנכוחיומת(חולש :~וחגועויו..מ"עוחיוםר,\ישיא ]מ[
:ויהאנעזוס tJג~טגסמנכוחי,נכעיגיסמ tJסקרםיסנכ~יס tJחגוכעיגיוקוכrו)(טכתוגרגוסיגוגויסגכגחוגטיר)(יטנכי\לגמווחגט'[שיהא :מסגכוח) ~%י~~נ~~יא~;

יו I:iנכגו I:iטבכככtוו I:iנכ pגגיק l/ס pמכנכסרומסוגותו pגעוט pגגיויfו..עזומ,ניככיתס Pנ'מקיס:אלאוכגכס]םוכ,וניתג I:i •סוכחמתטוכוכמוחסרפר C:ר
ימ Uככסiכבכי\לנכומככוגסונסוגו"מכסיךס'[רהניאך :גככעסרוכתחייגככיעיו I:iככככומסמחיכו . 1סככיע':מברסמוזקיווטכיסווככמ,יסוסבכוכיככוחיגריבככימ ;rjיו

 I 1 ( 1 1מיכנמי"ימנמר:ר!:ימ
סןוtגכ );וגריסככיכיס;בכי;דגחיגג:רמיוו:;כי 5מיריממיך

I [פרסעייו ,וכןוכבכומיו:כחולשבכווס]:רגונ:ר:רימגןיכ/l , שיהא(הזקו)הללהתקי!לוחלוטהשתהאp חחכסיוI:i יוtואירן' :ורחככוכו
סכווחוגמוקמימסווכמעטוגמגיגנכוגסאתשוברויהאר_לשכהמעותיואתוחלשfו)סגמיין tJנורכנכמיירנכ;מוכמכגוכןכוס:ניסיףמ:נר:ננ:נ
מי)וי ''''חרנכזרמרכנכממ l'ח '"'''''' • • \מגריכווכו:ניו"ר ~:!מ  JJ .1 , ," 1./10ויטוליבאהלהשירצהאימתיונכנסהדלתגוןי\לוטנכ tJו ..ויחגוכו l/פכומכו'סונכיןיו"זנ:נ"חינור tIבנכ'

גסכסרויוגרממרכירי\לומינכסוס Nדעגוקממרוכמ .גו'סווכמס tJעולא : ] tJנכ'וכנימר'י:רםסורף 5 ' ,
 :בככייסורח rוע ,זגוממראניו :):וס(וף· :מעותיואתוטמוכטככומכגמיסוטעמחרזקכיסכמומ 5מבכייtביפו:רי'

כיככוחזסדנרבכtגו;חגיסגוס'כימ!השביסהקהבויעשוה)נחמיה(כ Iעוךכרףיוקכיס rסוכינכיוחפטרסווכמבכסווכחסבחסרכי:ריי"ינינקרמ 1לל L:רמגדממנסיגי'
(חוגוריקרfנוקפירוסייכוגויסוtגבכוישבוסכותהשביוכחנככ(זכנכסערוויססיוחוכ :tוככוחכ Pומועיכמ,וסיכ'םיע]

~יסוכוגווקמנכ\למחויסעפייסוטבכלוגססוגוחגוכסכבכטוחכססמפטרסיססייייד כ:!גסמסיספת
למ 1באאפשרוגו'ישועמימיעשואכיבסכות:רמחכרומכימ,וכ,ו'ד יסוטג.יגחיכרכוחירבב :'גגג,טוןל(לל\לסוג\לוכןפעוור\לעוו,עזרמטניוכי:נ Iונירוף S "כמובכנמ

~וכיננכיג Nוסדמיסו'נכטוסיטונכוסגיעשהאומהשבאסכותעשהאודודוכגגוכוכחס~ו\לי\לינכיוכסוףרורמכככי Iסנמווגויכת
כנכמכמוכטסגנכמ Pדכדנכי~iרמעכסרנכrכיבימיביאתםמקישאלאעזראשבאעדסכות)~מוגיכקרמגנכסורססגיכיומויכיוכיכפחמוכגןכממיי
לםכ-כרחגכומר:ניייי קוו~:יגחוiכסממ:י'ירשתה :וכןרזכוכיביאתסמהנו!בןיהושעבימיביאתםעזראנכקיסמכמרמג p 'כגכזגססוגוחס I:iבכממהרכפחת'ייד
רחוגו'כע tiםשנלר : l:iiוכקכחזיר 5וח"עריוקדשוויוביותשפיטיןמנויהושעבימירח 5 'בכגרחככידבערככנוכ') :וק"כגוןכמכעריפי ' fחכמיני
סנכיטיו'ס iכקיונכומ:סברסכחרינגיככיסוגסגיבככייסוזגותחומניווגעכות rlונכומיסכמו:;סכמפכס

 .. .. ..fכ l 1רמאף~רות) Iומעבתרומות(ונתחייבוחומהמ ][ I I [.1:נכימ:ר 1:נ I:נמכסיס
בכגריסיו\ tJכו"ג .1 " .1 ''יוג"וגסירנוכיiרוחרסרקוכפורס ] n 'וגטונכניוכמבכן נו:!"
נכגוסכסדוחוכמיוככנכסוסגסעויסוקדשוויובלותשמיטי!נמנועזראבימיביאתםנככרחוכיכנכויינכוiר Pובכזרfכסססככס"גיינמגמנדמ,מ-

ע~םנככו:ינ\ליוסככיעיומכ~חוזרומא'להיךה'והביאךל)וכר'ס(ואומרחומהערימיrכמבכווזרעווונכ"'וסוגעכוחדבכ"זומ S 'ויסס Dכמוומסג.  ( "' . .1ייכ 51מנ"רמ:נר"ד

ריגיו Sוסחיי 5וקככזרעוכע pוגגספיסוירשתהאבותיךירשואשרהארץאלסחיבככייסורמניוקמנכרגסרסורכנכיכעדסקרנןנבכ:ומחי
!:i כrסננר:ניכיי:יני!:i fכ 'וfכ"ירהנכיסוחפגמזוכזוfממנסג,חיזגחכI 1גוייונגסכמגוככומירושתמהאבותיךלירושתירושתךיש:i גוכיעיןינחוtי:

ווככי"'י~יו '"ועי'"''''"נבכ q ו," l ,"כוכמווכו I ר'"'' uו ~כינ'"'''זןכגווכ~ רו~"~,וי l :רכממכמיננסמכי ' J 'י' 'י' W'''' Iירושתךאףהללודבריםכלבחידושאבותיך ' ,\(J JI' "י' ,\ "'rכד'~'יימית Hידבכ D ]כ[ .I ), " 

fJ כטנכיעסמומ::ווכוכיןסיוסכמכןטכמ
יוגוסכמכ\ליוחיfכוי\לט\לימנכפגיסכמסואגי!ובטליהם Iדעכוויצרעלרחמידבעיואידךהללודבריםכלכחדיוש .

~מרמס l 'כ-,"ינכמחיכמחוי::וס~גס tJודוכתידבכלדיחושעעילויהקראקפידדקאוהיינוסוכהכיעלייהוזכותא---
טכ\לוfכמסכככויו\ליויונ'וח.נכוגיוסיוהוהדלארחמיבעאלאמשהבשלמאישועח)נחוביה(כתיבהכאיהושעכתיביוסףיד
גח t:iוכיעיו .:cיו:יוווכיעין tiסנון Pכזכוהארמחיליבעילאאפאיי Iדא'זכותאליהדהוהיחושעאלאדא/ויזכותא :יס"בעימן.וארס

בככי\לדפכיני,ונכו'הביחא :גנכקווכן
מיכ::וחמסיססכiר[דfומוי]יסורסדרגימנוומיאתירשתאבותיךדירשוכיו!ק Iה'וירשתהאבותיךירשואשרכתיב

יוככוחכנכמכיעריך fSכיססמיעיןנכנכגיןכטלומבשחשבטוחציגדושבטראובזשבטמשגלההשתאויובלותשמיטי!
סכחרמנכוי::וורס~וכי:אלאגרקמנכוח*)וששאלפיםרבואארבעכאחדהקהלכלכ)עזרא(ביחדכתיבעזראיובלותבאוניםחרושי
,נככיוכככיועוכסיוכ~טגמסוימ .חנכסיסחמנשהשבטוחציגדושבטראוב!שבטמשגלהדתניאמניהוהוששיםמאות ~~:; ~'~~ו;';;
יונכומכוככככיכיכנכססגfכססככעסללללליכ:ריפויכפיסקיס

ו I:iיבכטכיס(tגנעמtגכעסגיחנסמיעיויושביהשכבזמ!יושביהכבאר'זדרורוקראתםכה)י'קרא(שנא'ותיובובטסמריסכמדסמכיני
ניכמיסככפסקחכ:י I:iחיו I:iגבכוכסטוכעסכיהודהבנימי!שבטמעורבי!וה!עליחחיויכולמקצת!שגלובזמ!ולאעליהר cמחכרינני'י

רקתכירדאי' :עבכומטוסוגיווכתיקונ!שיושביהבזמ!יושביהכת"נוהגיוביהאבבניסי!יהודהושבטעירוימםלמין P Pללללר!:ע(קר~ס Iמיפן
רכמנכזרמגיוכיויוככוחסנכיעיןוכגו~נכיכהניחאעו'א]לג[רףשמיטי!לקדשיובלותמנויצחקבראר"נמעורביושהזבזמזולאומנירמכסוגירח

כינכייוכ~וrכ'וכוכולא :י::וור\לגוגיללנדכריסרס Iמיכו 5מ
ננכ"'נכקזזכ\יס iSכגמיגוהא :סכחויכחמשיםשנתדארמיהודהרבי .אאהמני!מזאינהחמשיםשנתדאמרי Iאלרכנמכ:רחגססמכו גבכ Pככקןנסו:יויכו ,וגוןiרטכחו~כיסמנואויהודהכרביאדודאהאיאסבשמיטיזימהכא!וכא! Iהעוכוכיקחכזיירס "'לגילללל ;;;Cלממרגסכןמוכח

p אחיואתאישתשלחושניםשבעמקץיר)(ירמיהוהכתיבויובלותשמיטי!כמיכיימיווכI:i נככיסI:i סכיססגבככחרזוככעI:i חq סכס
לכיכרסמכו:ניי Iס  :טכיססםוענדךגחינוסחטגיבכיrכועבדךטי)רכריס(והכתיבשניסשבעמקץבהווהוינןךימכראשרהעברי j:רד'בגרססימ

ססב jיעסעיוומאיתשלשייכ 5 )*גסאף :מור:נ
רק::כודנויס :lנfוכ
יסמכו~מו I:רי:רנ'עפכיכינייסכפריעכחנ'יוסכ!:כבכ Jחסעיףג"בכסימובכ" Cנםספסקימכגמורסכרמססי:נ J 'כפ .ננםג::<מבכיתיוממחוכ!:םימ:רקן Jססככהתקין'קנכומכ ;cמכס

חכיןכ:ומtבגווftוו'ידוכבדין:ריסומ"גםכיחימי:נמכוסםיכמנוריל I:\פסומגעירמ,כודמ,ןנבככי(מבכג!:ייםנוי:ני:ופכוכימו Iערמפרכוכממסכווfומרכחגירוגן cמגן cמ cייכ Jחו JסרD'מוגחס
כיירסירמ,כ Jמיממי 5מיגןסנמסיידבכיוסכמימיממןכפיז:נימיבימ~י:נסיכמעיגמו"מכיסמ,ןמו J:נוג!:סגיבכ Cj "'1סע'ע"גסימומינחגמגומרמסמגממוס :Iמנונמfומרססמר:רנככ
יכמסירכידיכע!:יחיכ fיס fדיןיר pמו::סיממ l/:נרםכמ!:יכמכ!:ססס '''נס :! I/מכזכרי:ריגמכממככסככזתקי!גייוכפביי!:כמבחינ:נ:רייגמןזריקמכסמכיס(חכטגון cד:נמכימרי:נ 5םמס Cג

חיכסכככסתק'ןכערגיויזחבויגייגכיסיכמ:ר Cנככמע!:סימסfויכיגזגי,כידמבכוווגדמג(סייעד'בכ qדין I:\יכג'גמוכ!:יrכי Iכrכיגימכגמירסמסמבכיגותיקיוזכמכי:נ nגוסבו:;מעדכר
בלשםא : pירו'נויםכמכעכממסמסחסדחמקיותקנמממכמסימזי(מכמימעימייכמימיכגמיכ:נגמינירח Iגיסומחימסבכריכמיכעביורדירמן:ניפן 3ד:נדיוירמ:נספירובכמדכרכימרםכמ

כמיימ~:ננממכמכמ Iממריב I:\דמ:ר'ימפ!:ר , ' l/דמגוממ Iסייכזכמלחמיגבכמכממ!:סrנ:נרי:נמג'מםמדס«תקבממכמי ,וfחכיט:ניסמימכמיבסמפיכוכגמיכ וf'מ,יגכייס כ'ב<::מגכב,מבכ
וגדמ,תמדנכחירמ 5 'ניריבמ~לו:ני:ררמי,גית Iכיי:ני:רכמסיסמיכוכ:נמ'קכחלככמו Jמיגזיכסמו I <::חכ~מ Jכמ:ני:רtבכמינכמוגכככייסס:נמכ:נ:נת(מ,מפכי I:נמ,כו I:\חניסגכרססמיומיגח
סמ"כרגגיגרי
יוסףעץיםעור : cממ

;~~'; r. ~~~ י::כמו"חכעט::יטנ)וט!כירוטויתגןכי"מקיסאלאיז ;~~~מ f ::וכנחומ~'עריכיסי~תיק!כרטינגנ יfגיינימיוו .קמיככך~מוכ~עטייתענ~מ~fגועטו ו, 
ערכיןסמכתעלךהררו :וונווח~!כמו Sנכית Iגגמוכוכוו'גומויו~קךטויינ~ות Iטמיט'~::ימזיקע~י::יסטקנ~וו::יוfוע~י::יס'וקנ~וטסטעטיfומריםסזנגמרמ

 _במ C 'כמ tJויגנור
 ,וןערפעומ)ו'מגתורמהלכ,מ:כrכ~יממרס
ר c,חככ 5ק~סמיו Cג:נמחימי'ג:ר ,'ג::ונכיכמגסנחימזסב:נ :t 'םכמכמו:;גי~זנכמבככיבככ:רכמניימיסנסיגיו:רגמסעזfומר

... ---

C עניוI כמגמיס ר:ב:!':נס~חD ממ~וייי~מדמירי/וימ 5מ;,~ממ,ביבימ
זלככו



וכגן 'ti ~ lגכוכfו '''מ;וגrומ rנגןגככיחוכיס tiככקכו ~,~כוכיע tiרי~ומ Sיומ,וכ vS ר..<י ti • vככרגושנע :יעכרכיס t:: titi·גרג;ריכ(כוכגישש
מ 5וכבכ jיבכ tiיו ~"'בכ~יויזווכיסמו tiככק ~ tiוכ~וסוiכיף tiסיו"רכוכפחזוכיוכיfככנכמכיונכיוגfוכיגיגגמוח'כ~ ::tניוככופגגג~כיגגגוfכס~יונכ iע
נס'ווט"ן .טןfכםי~ Iם~טיבווכ~[וני :ודו"ק , Hדחוגתח Iנוכונכיסחזוודורומ"וכסגוכ~יסונסימחורנןכיוכיקן~ i5ויוככסcידקן~ 5

טפןוכוגחטסוfכסגןכזנידגמיכטו~ווןבכוןגכבככס Iדוטמ Iנסס Iוככג~חהס tiסכסווקחוכיווכן~ I~סוכוגחדקמ •ב Iגתותבנהח :ב Iכסחינכומ
נם :]'''קו rנכ" jסוכ tiר ::ftכפכנכיותכוכורמ :כזו ::tנס Iזוייכ:רס ti ~ IIכיס tiנ"'מן
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ונגחייספתוחסנרגתנכגסנסטסיסגיוורטנכיינכיגיסגמטייונכססומ
גינכוגננסווגסגווגרגמויווגגפרטוויוגנכ 5טמיוגרנרספרמרגנכטסונכס ".'"י.

גרמסונכורגנרוגגזרוירסווגמגממריוסףיד
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ככנדןטמגזוור Iנככגגזוורגןס Iסכמ ~:~נו~ ~ ~ ;':~
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נכגיסוכוןוגמגמגמירוויתויטפיןר::ירכ
יתכייטדסממיטפוןנכגמוטגוfכiכגמירו
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ראשוןפרקמקומותבשישח
כסותואישכהונהפרחי[פיסקא]ע"בכודף

להיקריהתםאמאיכארץ
כהונהפרחיא]ו'עכז[דףלהוקריוהכא )הרובים
ל,ךוקרועכודהמטולמעכדהתםדלא Jאיאמרי
 :פרחילהוקריענודהלמענדדמטווהכארונים

הכסאנניתיתיכהוהספרא[ארבע"בשםא
ליעילא"לבנחרנ)לי,ךאכארואתא

לשעירסליקתלאעו'כר"אא"לדנפיקבתרמר
נעולנמצאותג!הכילאודשעירמיליגמרת
ליהמיכעידלאלמימראאדםשםשישכידוע
ודואמסוכזדלמאסברספראורבלמיעל

אתמניאהחוזרעמודאימרירשנ"גניא ilכד

האדםאתמביאהחוזרסילו!הדרוק!לידיהאדם
הונארבא"ל[וכזבריהלחייארב]או'ל Iירקולידי

תקיןוקדיםנפשך Jתקיחשיךכריה]לרכא
 •וקוםוכסיוגליתיבתרחקדלאהיכיכיך ttlנפ

מיםשותהוכשאתהואחיתשטוףושתישטוף

לאכדתניאלתלמידך 1ת iכואחרמה!שפוך
שפךאו'כאלאלתלמידיווית!מיםאדםישתה
שפךולאמיםש'זtתהכאחדמעשה •מהם
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 ·'י ::11מדהו'י rיוi:נא IIןוחכ :גכi:יוגסהכלאיוהרקיעבאמצעחמהבהממתכליזהכל נ:i 5קבכדכמורrכיכג.קיף נ:i 5מק::וייט

;נכו'ימוככרמחד:כתובקרמיגדככוגrכ'לג Iרמוככ~מi:נמווסנכרגוi:נומ ::it:נמערכ
גרמוקמונכרמחרוגמוכסמרונכגסגביסשנארמכאתחשויווזהזהא Iוחכו ,בהי!מסתכיו.י i:!מרעעפירחוק~ומגמערגממזרח
הן iמi:ייקi:יגמומס •ממנכרכמזרחחסךובברהארץעלשמיםכבבוהכיקג)(תלחיםוכ'נסiכגכיס Pנכ~גכנמזרחחמ~
גמi:ייוהררrכוקומנכרכמזרחמכמוס i:!חךואיממערבמזרחכרחוק(שם)יראיועל~מקיףס 5קטרו-.מממזרחרמיירימנכ i:!רמ
;ככגויייi:נכמכמד'ירככ.ובכןכi:נ;הוכfכמודנפישבההואתרוייהולכותבנפישfו)[מינייהו]ט'יומi:נככערכקכi:נובכרעוג'יrרi:נככ~ ::ctם

וין Ijכי::יס j!וד]ר'מנfכ'יננרנו'יfכנfככומרמסתכליםהכלאי!רקיעבאמצעחמהמו'טאלאi:נfכוזמרזכסi:נוfכמסrכגניןכוס::רגגמק;ס
ממיאלא :סכי'יןמהחו D j,גכככדi:נ'יגגfכיו Cססכמערכi:ננכקיףקג\ןוכfכ

כגג Jמ'i:נרקיעכמכככבכחנכi:נןכנכס •מידיליהכסיולאלהדיאדקאימשוםכהטככיס:אל" vורו/כוכ::וסזכגגשנכריס
 .כסi:ייממםהגגיוםi:יסככרכ •כ~מסiכגג,ואמרוהארץואתחלהנבראושמיםלהםאמרגגומרי Iפרס/ווכ"~fכוומוiכחגi:נככרמו

 •{i:יריfכרקחי:משוםכמנכרגמוכמזרחא)(כראשיתשנאמרחתלהנבראוכשמיםלו Iו t:i~כ lוfכ'כ IIנכגגנרוfכוסמיסמרוfכו
ככיך'גi:נכסיוגמבכונכר:יi:נימכניגוי.ארמוגו'השמיםאתאלהיםבראכראשיתi:נמרומוגככיכi:נסiכפקריסמכמכונכבכ ::tנכ

כעיגיסומויקנכו~יומור'י jגוכטכינללללדווטיוfכיןכפוקמיהfכו'יגיהחג~כ<רמ
 'ככרשמיס Ijגi:נסאטר :ס ::it:נמכיןכוההםואמרוחשךאוהתחנבראתאורהםכייס Iגמ rIjכחג::וככרמתמוזוד Iגמרמיגמ
 riכ Dגוסנכיסמרזוfככגומו .מrכיגi:ננכראתחשךליהונירמופתריג)להליתדאיכומרוטסוסככיסמווהגi:ניס 'נ:iבכטומ

fכג;:ריסכרמנרfכטי:ישנאםר :גכרמיונוהיותהוהיתהוהארץ(שם)דכתיבתחלהנכיס i:!יגיוןנכיוומקוסנז~ i:!ו'פגונiכיי~ו
אור :קייסמיס t:iמ~ממ .i:tסמיסממאורויהיאוריהיאלהיםויארמוהדרוחשךנז~ייך t:iמ~ככרמומחרנמממרומרו
 :גסיiכחגכרממיוזגגונכר .ממיכ~כנרממהלמעלהמהלשיוליב)אתודלמאמבריומוקיסזכחכ~~מחרכסיומנi:יסכווגפ

נהמססוi:נרכרפהו'ג;:רכימדמסילתאא/!ן :ט'בכוכfוורןיכומווטסגrככיוו
 •גפוהו'ייודנכ Ijכנכוגסמרסוס Ijמיןנמישמיםהכיאילאוחרמהלפניםמהלמטהפתרכi:נ Jמ'רממנהמג Iמו '"וככוfכמור

מיגהמ(י'ייכו ,tAר ,וממס ,IItAר jופר'אבכ(יכ Ij ו::;דירנגוגיון(רקרקיס •וכ' f1ו ,ליצח·ן~נימ )" 1 1 1

ומםךטגfכנכרהrכיגi:יגכומ jדrכסרסס-וקככו .גיi:נוליסרו .פ:ירג~גיiכדממ~כ fllכrכסומגס נ:iינ:iומסכוגירס-.יכוגממממיiכrככiגגכרמט~rכםןזi:נ
מי .סברי :קריסחסךמגמממור ,~ימכ~יסויממרו~ררמi:נוספגינכככרנכ:יכורמ~ •פמרכ~מ,ורממכממכ~טינמז'ג I ~ווכ'גמןכ~מ~~מlככ~

 .מיגהמכיס~סיכווi:ייגגךכנכע~ומ~כמבככ~מ~כסיוכימiכמ~ריכיסממרו,מוונרמטימקחםינ~נרימ~סררקרמחחכ~כנרשדסמיס~גננזקכי
 \דכםכיג •ח Iא/ :כרמסית ~ ljככנכבכעוריסמגסוכמוימגבכפiכרגi:נכי:ידמסררודfכ'ומור jכrכסג Iר'י/גוכוססיכוגמכנכi:נמקסi:נו'יס:ימכרמסוכi:נ-'" __ 8C ~בoב--

גןנכi:נגסיוגימהידלמארסכריומסכי .מrכגi:נככרמומסןקrכסיכבi:נרימi:נ
מווi:נבכררמגמ "'כIן ljסi:יrכi:נככיגיסכרבכמכווןכמrכורונכi:נגפכיסככi:נגסיו;ידמrכ'סוכיi:ניי,חסןתרכסfכגזכנופיi:נרכi:נfכו"ג .כווןננכבככi:נ

גוגםיכו iוע/ווכ'גפגיסמiגמוג ::Iככוגומיןממיןיטטגיi:יסכומימכוןס ,tAרגיi:נככמנכיכיסנכרהמגחוג'מכגi:נמורקודסברימi:נכרין נ:iינ:iוכfכ
וכןכפגיסמ~כסיוכיממירכממק I/ד~ס"ר ~ו~ '"וגימרוכמכמיסמיסח Iא/ ~ i:!ו~נכקוס'כפגיסנכ~כסמוכמיןגיפמרכסמיןרממכiכמגן

יעקבעיון
סיומסודרוסכפוןו~מממנכרכמזרח·כרחוקגקרמנמיגחיכו~סגי:ןרחקחו~ירנכמ,ןכןנכ~מסוסומ,נופחוחרכפוןמג::וס~ררוסמכפוןג::מי~ד~מןסמ .~מנכרכממזרחאו

קי~ ~~~
גכיט~ומוך~סססיג~פחמט~טומוחסיח::יזסכס~נפןךחכיח •גפן :גורfווו:ר:ס Cנ'פ(וגמחו~י I:IID, q?וככ'י::ינס .:יחרזמומ~(ס(נרחיג::מיסליאג

רגיימחכסוחו~סמכיח ~" tiחחונרנירחוט~ססמחככומיכו~וח Pג~וכומחגמחנס(גרחמז ,מסמרסומ·נוססחרז pנגרfוגוחחמח(סננרחוס::מיס
~פוכrוג::יכיסחומחסגסריגס Sסגרגגסנככוססיחסדחססיחג!!מחוקחמר .ס Iנכו~פכוחסגסגיסמותמסגז:נכ~יסכומןכסוסמטססווק Sנרניח~נכזר
יחומחונרי! iור' rpחוטי!ומרננכריס Pעכויממ,יממגגועגכמרנחכימי!תיס Pונעיס Pועגטפחעונ,ו •רפכת :ממתיג'ןסיוגfוגרכוג .תסנוו
 :ממ rגוררךסו rסוקממו .מו!רסמטניגי!כסכיסממותוסגסוסכססכסנככעוסי!וסתיסכעסיתרנומוסתיסומסמכויסממסעסריסורמנסfומסמונעיסמרכס

נעכיכימותססמגסחגמיסמגנמכומסר .ונתככוסופימ P:רפגונמכמותמגסוסיס .טו Pמר'מתגמידיס,סס r ר::וכר Pמגג .מוקרדואלכסנדרוסג

 • Jפראגעציב) •עיקלערערכ) •םערך,ער )וf •גסןריהסת
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לארףתמיררביעיפרקכופתיזחיולא מהרשייאי"שר

ווג'כפ,יס ~"כטיוכיfנזכירכ"fנייטוסוטמןכfנורכו~יכוכfנרנגן ר;:י~נfנחrכינ~,כרfנוגס"יסנוט:ייכיfנמfני,מיזכrכיכ:;רמניס-יכו,מ,בכוכו
 ~ Iוכןכעסגי~כיוכריגfנכוכיטככיסרמ"גוכקט:;רוגסגימחריזכמכמכזגמנעגמממקרמיסגורסעיקרא :כו'מזגירגככמ?ז:;וס?כוסיגו wננגס
קממריכןרסגיונכטכימחריהינמ;המט'כפכיסנכסכטיוכימjכיןכנכמיטכיסכגןנרמםיממנכעססיומרגסזווגעוןונ tiיוכמםמיכ'רקממס

מגסוןקמרמיווכ'נעגממרמקרמיסנייוחרזמסככיסגססמכרככעיקרמ:הריאהחגסככימרןימי •חגיס Jדיאי :כוו'ו Iןחכיוןחfכממגיכ.יכו
סכרימסגסררמיטמינרסוסקרמ,גסיומסעהירנכסמכגוסמגיו ,יג.וכרמה

:;רומרכוכוויס-יכוקרחיכגוקrכז:;יכבעלמאאקראיח)פבריזכעיכראליהלימרולאהכובשמגו:וזגי'ג.ככומז:;עחיריוקורוח
וטוכחחכגככרמווטמיסכמקרfניפברימשייליחיריחזוכיוזשייל][ימאחואיגרוחfכוככטעכירסגיריכמ ,יגרוחfכ

רמיסכריוחטןמורעככסוטמנ tiגלללי'לל I Iטכוהו'כמסכחנקוחשמחממ,י:ו,מנע
נטככיסנגרגוריט-כוכןגיוןסמגגפסןכיסהמעמהיהושאתימאליהינימאלאממפיכ tiי ,עכמוממ:ימיתי"'-קיסכו
גןחסקרחקורסינסכריחסרגסןרומרזאילהםאמרלאחור]מהלפניםמהלמטח[מהככו Sעממינכיס ,וכו Sעחמ:יחיהמי Sע

'יממכ l/סרורמיומורכחסןסמכוכסהרואה Mחכם][איזהולוארמוחכיםמתקריךיזויקכמורעס rעסגריומנויהכו iגומהוך
רוגוכזגוורמימכנקחטיכגכרימגרגסררארמוגבורמתמרידיזאילהםארמהנולדאתס S ו..<'יטמרס Cחגמיוכירנכוןהויכככו

 Jרסחטסמיכיסכרעת jtiוrרfנורכסמכתיל Iיי] [לעכיווירחמומו 5עמחיטפיכסיחיס
סטיכו Jוככמוריlג.ררמכמכריfנסמ,כואחוארמצרואתהכובשגבורזהואוימכעומנמוסי'ג.כ:;רטכיסויחיססכריות

מיורסייגיפזכרכגמיורממנתמנוהשמחעשיר][איזהולואמרועשירמתקרידיזעחו:ככמוימותימיורו 5יקכמ tiמו 5עמת
חיזסול l/א :וןו"קוגו'כפכיסמסכטמוכאמרוויחיהאינישיעביךומהלהםאמרנחלקורנריוויהקנכו , fוטכןכמכסיסנא

וחיזסו Iוטסכוגןחתיגוחסחגסאתיחיהוימותאינישיעביךמהעצמוימיתליהגןיכi:יהעכככחרסיי-ני;מנגחוזגוויחגנו
ננורנניקמככררחכוהכפ/ד ,כרו'גנורעלויתiכבלאךםיעשהמהלהםאמרעצמונכינומהקכמיווסייסכככגיסעסגרנר
כע"מקממרכחכסfנככג::ימגיועטיר Iל Iלי , :ככעםיוומהמורוגטוכמיוגווככהוןמרס
ררומסוגומרסמככגכומרחכס ..-וי rסיאמרטזג)ושמלכותיפניואמרוהבריותכגס tiגרוכגמiמירגו'חגמחייפמ iעדיךי

ti עו 5יועמכיS גכירמכוזככפ//ככיגקממרגכוכרמתושלטזמלכוירםחמדידכוטנאדידי[להו]יסמירגטעכעוכסג
רמכווירמסמרסכסטירכקררןס Iמיויעכירוכגןירחסעכסס Iומיסגריומכפגימקוככ

כחגממזגכסטסיסכפינסוחוהווי:רככוסיסכרזוםחכווכו Sעגכפייט-חכומסעירמכטינםניכי\נ.ירנכיעםןכינוויעגירהוכירעוכסווירגר·ו,וםגןכ
חרטהגוכססנסגכורוסיסמריסןכוןכגוסטגמגוכירטסיספ\ליגוסופיס :כגכרוסיערככיינוחווחזוכעכייס...עוכסכגקגגו A(ימכעכיגסוירכר

ג::יר1גכמ//טע/פ'כוססיכויס..מגנכוכגחוכסטחסףנ"סיסעוטרונסכיממ
כחכמתותחוטיטכחוגטטמכוכוממרן tiוגזוגממחיומוברזכגניח pרגוונו'וירובכסטככסמחגככיהסכ~מה Iכמסכיונו' mכrכגמrרגסיהי;";מכ

ומח#כגממזכיגחגס:;רוממוזכיוירוערגייגוככסוףגוכרז:;גומכחככיזכרומס"כיעמטחסכוכךמהגרומגמככסמממחיחכסרמיומ//כסופיזכפגיכ
סו Iמי/ג Iקמוגורמכוחכפ//גמקרמנסגךמייזכייכרוחfכגוכטמכמממיזכיזכנכורגס Iמיו tiכוויס-יכוח Sמרגמחטגכטעכמווחטיסכחונכורגו rמיס)וכו

ססוכקרמגסגןמיימיגפווכיגיעוכנססנחגקויט-וכחזסחכגכוכגחמגיגג Iנגגונגחממיחיעוסרג Iבמיו yומ/ברגעהfויסכומ t:iכווןיר tiע
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ניה Jכככמכוכונחיכ Pכדכ jסג:ימכמו Sעסזנרמניח cכננכיסדכחינךונכוייככיייננינממכ'ןככי Jמכוכ:יכיויככככפככ Cממרנכדיחכ,טכfו iככ Pכנריונעיכיסזנימכונכרמ'מכככן
ומורכסוררגןנפרק :fו"מ,מכיח Cכfונחיסדכגנכיונכייכככגנכ~גוןfוככוינfוזככךכי Sוכו fSו!:יגfו,כס!כקרומנריך Jכחמ!:מ"כיטמfוכומויטסרכומסמיכממכימ p Jסכס Pנרמו Iיגכוס !':ככמימכ

;fו;מנכגסט'מעמידוגמסיכ וfופיגוגכןווכןקירומקירחומיסוfויכוחנססומfנP ' כגזויC וfו'סוfוכוןכככגנכוזfכמירוניס' C כרמוI פרכפסוקC דורמ.;מסוק!::סננימכינרמסככגנכמכורעמ

ירסףעץ
ג~וסעס Pמסמוחווגםםומ~יז .מ::וזוסוח::ומיסקכו~כיחכו :tסי .עגי ~ :t:וקנהס Pמממיןומ·ז ,ומחעגוגיומעו::ו}}ועיקרמסיס::ומרזךעסמסוסגון,::וfורזעסזקני

נ Sמוגםןכורמ ' Jמםק'קכו~כיחמיסקכונביחפירםוורכוחי ,סיוסמחעג::ומגיוfומריםמריוחר jק' Iםממסג~ !ג~ .גרומגיוכםגר Pסגפמרח pכססנימסבחמוגס
 .ומרנניותמזוזסקכונכיחכוםים:מקל Iנ::וסכ Jמכוגוגכסכרכביתסגיתבעני)ובנסמות)ונוגחקרבומחטגוניו}ז Iסטוסמח"גחרהק Pרמנסמממחמןכורפחרטחס

 :נרמותfורסכגיממגייננכרוםמ)ומומר')וסני:אוי Pסמגמחכונגגוגגריג!ועוםי!ס l\נמירסטנ'כrס Pומנותמחורסטיקרועוםיזז"ססטמעגוגיםמסבניססמורסזק:'
 .יךיגוגמעס::וכקימ·!מגמיסחנמ.'ךי !·מסרממ,!יממרוממ p .מומר(ממסניואויגנונג!טוס"ז I\ממגנטוס"כםנרוממקורחממתםעסויפ::וטוס"כונמטגוגימ"ס Sסג

סןךרגייםריסגייך)(::ווםעכוחיכוס pמממרסו~מ:גיוחר'(רמוחיכומוגוומחוד :ע~י:גסמח"םכחךעחסויומריוחרס l\מ 5:גגס l\:גממנםמתקרכמ::ו
כךיקיס .תור::וךגריסןךרגייםריסגיופירוסו ,כס(ו Pיגופוסעיסכס'~גוכךיקיסמייוגםסוק~יזף Pגכמ~~וומגימיז '~ו~ממותועוסין::ורממיס .::ונכמכrיסקנה

ס/ Iכ p רי::( ח,"ר~'~מךוכסיגס~ועיס Pופו::וכריוח'(רמוחס~מנסיז::ורוכס'~גו .והםז-וק :ומגריעוומגגיך::וגםק~::וךכרך S ~מיף Dסגו::וו~רמעסכקג::ומסיז
p גךוגם::יימסמרסכומומקיזP וגיוך~עחםגמותסםי!וטיומססS פ::ורכריסמזכסמI ךכ/סI פס)ךף/כ: 

ג~ממ p 'ו(חכוחיגו::וח .'(פגוחנריוסוממ::יכגננמ·כז p .עניסrוכי~'אפירו .ננוקמורע .מגכירסוממממגחמוחסטוםיסומס .(מוכרורעמיקנ'סוחסקנ·ס
ךמנחמי::ווךס(רכי(יסכירמ D •רממגמקפיררחןכומהסךמםמע .ככיחחםרמגוזום(זיחםנסממוקעוםסו::ורממ· .גרוע tמום(חג'יוםנזימםנחוח::ועוסי!חנכ.

זסעמק : וו::(כיק Pמ,נכיןכמוגמימעיקרחךסוורגניס(מםמועיכזסיחגפם::וכחגפיימוסוהאמר :נקו Dמקוג::ווגם::וומ .םיגכוךגריממגחבו pמככ'מוגרגם::וומ .מנו(
ךכריס(פגוחמזקיקוסמת::ו::יגחונ::ווכרו::וכיחמח(פ(ותיקו Dנ::יעוגיכחמי::ו •~פגויםכמוסקכו~ככיחמסיסיגר Pםקכננממרמרוכיסעניסופ :!' pוגכגמף'כוסגוםמ,ס

ממ,ררכי :tסדורגמומכמנדרוס::וכחונכח~חגרמו (כJ •ןכוממסמקנ(יזסמיו Pנמפ~נגוחגיומיזמותווגסממפםיס .םגרי ,~גחחנמ::וכיח~כע(וזוומרגרו Pמח
::;סמורס

 • jכאאסעדיאפאניזצובראטהארץשטרייךדערג) .בעזעצט .בערוהיבטג) •מישטצוווירד )וfן.מבתורמה

פרקקנים
"C .ר"'לתכלת]צזנוף I עקבן/שtt-t כלהארץעםזקניאומריא

ממיריב)(איובשנארמעליה!מיטרפחfו) iדעחשמזקיניםזמ!
חלמידי(ב'אחורהזקניאבליקחזקניםוטעםלנאמניםשפה

עליהםשכח')מחידעחםשמזקיניםזמ!כלאראכןאינ!כחמים)
 :תבונהימיםוארךכחמהבישישים(שם)שנאוט

נכ /:tו~ימ'/רמtרריג~ ~ג(ר::נגהונ t:i ~מ(זוג::ר t:iמגסמג~ • ("זסI t::ררמנננת
זןר\גוי Sגיזןר\כומה::רומ t:iכוחזכרר\גוזכי::רומ t:iכ t:iנככחמרו t:iז::רו

t:i ליiככ'רייגיוrכןמ:וכרוt:i כמעיוכגיכגכגיסמעיוכהוףעויוזכניכיוכןוקיוrכככורו• 
ח"ר::ימכוiלכוגתרכוגגכסר] P[גסגפגפרכר) P(גו::ירי .ג"נכג;רגג;וכמרוחף "6וי

וי Pויפכוזככסיסיריס pמפם::יסגכ::י j]כ p/מ lpגנוו"גנגז::יכונ::י iגנכקםיחכוםמנכוו
וחרימכמ::ייס j]י i:iכ'גממר i:iםנימוiליפו pויוםכנסויהזכזקזככוכהסהרכ::ינוספ

 :הנכו::רימיס
 t:iםtרככס /:tג .וכ'חמרו t:iז::רוע t:iי::רורניאמר :;'כרטטר::יעוכיי~רבינו

קוכוםיפסוקרשים:רי::ומהוכס::וומממיקוכמנמממטיוכמ Jמ,מיכס::וומ
גמ,גוסם::וכימ::יקורסהrככ::י י::ררג;:,ג//י:: .וחזיג'רמפרסכוה Iקז'ממוכיוכמ,ס
ותוכ;ר::יגיר::יויכ-ימ::יגרר::יםקכע::ווכחזכרכמוכה::ווקןכגרר::יקומכמכרי,::י:ריה::ו

פרירוrכר'כ:רכימכרי,:ר •::יקריכמ:ר !ר::גר:יורנכוחיוקכנכ::ימ:ריורעiלםמ,ג::רנפי
 :וכרומ 5זכפורח t:iכיקריגןופרוה t:iג .וכרוה 5גזכקרניו :כרממרןגזכוכה::רורןנגרר::ר
פ1כמוגיסוכיו /:tוענהגכהכוכו t:iמעינמרו 5מיס t:iנכו .הגכהממגוה /:tנע .כמרואף

t:i מt:i והקוכמיעיסI /מקמכמהגנהקe; כפיינt:i ,מ::רהגנה 1מe; פסעמוגיסמנחקונמינכ
t:i עכe; סניכוכיו: 

,רחמריגוז'::רקוגוהמכיוכנכגיוכוכן.ז'קוגומiל Pוגממרקוכומי'ס::יוחםרך,שן~
מכיסכגיכ::רןכ::רכוגחוכר pקוכוהז' t:i "עכרוכiלז'כiל tiךככרוכiל

/מ Iו'וםממרס t:i t:i,מפורגימי!כז'מקרםיר t:i,כיממרוכנכר,'!נסס ti t:iויפור
וכי ;eכקעכרמזיס t:i::רמפר ti/Iגמקוככעגיןגמי::רייוכהגנהננכםוהמרו 5מף
OO עיכt:i ::ל ר::ירiכוכפורם::רמסיזככיוכוזכסי::רי::רסוכיגיקונו::רוח:נגכti וסמךכנכרגיןכ
זכגמוהכזןמככוח'"סיךיפגמוiלין Pוטמזקיגיכ tiז Hגהור::רזקגיר::רגמכרוככיחנז::ר

רמפיגויקחזקגיסעעס ר::"עכזקגי,מכגiלכגויככיכומרך pגככן/כיס.כרכור
ס:ריוכנככמסכגממגיסוק Dיפ..ופי'קגוהס rכיהמבכעסכ::רס'<rכורוקוכרדכשהו

ירכרוגמ i:iכוקוכהסמ::רסוכןככ ר::"כקו:: t:iפ::ו tAיג::וסיר Dמריכורסג,וןוסמגי!
קניסססכתעלןחדרן :וק"כוכמגווןנכס Pכדכריס-יעור

ראשוופרקכליםמסכת
מקודשחישראלארץה!קדושוחעשר ]'א Iערנדףוסשנה

 :גינכפטכ"גב : Cנכ'בנ'מקכ( P ג::איוסףיד
הרי'ף

 :זגריסהכ)ומכמס(כס lמ, cיסיינןנחוס i\cנככיסמכ .rכזדרי!:יכרמסנבכנמסגנממניסאיבט.דרש

, 
כבשלישי

 :וכו'רזכהעממנהמביאיז tbקדושתההיאומההארצותמכל
ממוהtב "קחגידכעיכככסוכווכ' !ר: pוסו iקעשרוןככסג::ר/מ Iפמהרש"א

מג::ריסעס::יוס pגנכומז::ר,מ"סקרוסומ 1 ,גנכיקiלגיס i::רממוי!ג.ורםוה
נכי 500סכנכוכסגוויוג.גח,יסבעוגס Pוסו iקעסר'ווו ip:יזחכעוכסגמעסםסכגומו

 :/כ Iוקזסוסכן::רהכוגיכה Sקגרנכה

עשרשנעהפרק
קבולביחבהוש'יזtוהמחקנ)מאזניםקנחא] Iע/כז[דףטזסשנה

ענישלוקנהמעותקבולביחבויזtישוהאסלמהכח
מזוזהקבולביחבושישומקלמיםקנולניחנושיש

אויזכאיכןיוחנן/ר Iנאכול!ועל'טסאין]אלו[הךיורמגלית
 :אומךלאאםליאויאוסראםלי

~ספקניימ/כ Iזסרמכ"כ'גהככווןןכ::ווי::ו:אספקלריא ]'כג::ר pמכןנסרקבסוף
רמי::וספקמורגכתימכסמככו::רוממממוייוכרש:ו ר:: Pינכמטר::רמ'ססגומ

כמקומוירזכסגמספיריימרכר]נמו(דכר)מגזכויהסיו-..מ:רמגססמזכוריסירמסוזס
י p~ממ'סיעורועכ[ירמס](יעירו)נמכוןיס P::רכככיכזכגממסג:וכמרגככוסממהי
~סקtכרימככממוריודגריסידגרנחחסרמחר::רג::רירינגגססrרסגככיכויקרחו

::רנורמיכ tAים::רומנמניי-הנכ"::ררכיגונכס::רכיס,.כהכ t:iינגר] 5 [גכגוממרו::רוכחיר::ר
יהנרך/ם Iגמסיסינ::רו ר::כ.,סי~נזכמר::רומר t:iכמ::רמרסר t:iםמפמ::רזכגכיהיהטכ::ר

ימיס::וככגכוממרומכומכפרקיסיגג.כחרככ~נפיוזכי::רמרכירמגינחגימז::ר
נכ::ימ,רi:יפק~ריfכ Dכמגסמגגרכיגו :tר::מחכגמחיר::רמ,גi:י pכמספק~רימ;ר,גו Pג

כליםמסכתעלךהדרן :/ג Iנכ,זסעגיוכיחרטמכג::וג,ס Pמ,וכויכמוככוכר

עשרשניםפרקננעיםמסכת
הניתלואיזtריר)ובא(ויקראהביתראייחכיצד ]א/ Iעפה(דףמשנה

חכםחלמיד Iאפינניתלינראהכנגעלאמרלכהןוהניד
אלאבניחלינראהנגעויאמריגזורלאודאינגעשהואויודע
לראות iהכהיבאבטרםהכיחאחופנוהכה!וצוה )(שםכננע
 .לראות 1הכהיבא[ואח//כבביתאשרכליטמאולאהנגעאת
/ש Iרר//ידכריקניםחביליואפי'עציםחביליאפי}הביתאת

כליחארמאםלומטמאמהוכיר//מאמרלפנוי]הואעמקאומר



עשרשניםפרקננעיםמםכת
~יורrנ Sיגז;גיכ tiג)ו;מרעמ Sסג)וסזססםסוכוכfוגמיסגגגעירוכייריסג)והתורהחסהמהעלטהוריםוהסמטכילזותמכותיווכגדיועציו
~יכי tiוכוכיו~כג~סי)ו.נi:רימ)ומיפרכזכ Aיעגזס)ווכקר)וגערגיו ti 'נפרקג,מוכריגו.מומנועלהתורהכרחסהואסטפיוועלפכו;עלררסוכליעל

 :ו'קו/הריס (jכוכמכוגימווכיוהו tiוכ'סגימכןמטרוגמיגמינבכיוגרמובככוגו'טכונפשעלjכ"וממונועלנכר]אסהחכיבממונועלק"והכזוי

והשליכווגו'האבניםאתוחלצוהכהווצוחיר)ויקרא(ומשבה :צדיקשלעלווחמרקררשעשלעלכראםובנותיוכניו
וטחיקחארווערפוגו'ארחותאבניםולקך~וגו'אתהומרסוכגכיוזגרגוכקוסטיי-סכסס)ויומרסםגכיירבכתגגרז"כסרוכג"סכתב

שניהםלשכנוואוילרשעאויארסומכאזע"נ]נשם •הניתאתזגרוכוכ"מ s ,כמוכמרקטןגכיוטפייוכו Ciס. iפגרוכיספמותסi:ר Ciומהס
אנלהאנניםאתמניאיםשניהםקוצעיםשניהסחולציזוכגרגיוו 5ג'רפרקגססיממפייסוכקוסהפיוגהגז"כוחרא"ש .טיףטיף)וסגי

וטחיקחארוועפר(שם)שבארמהערפאתמביא;בדוהוא ,גורטבכנ tiבככמסמiכ"גיאםר :בכג"כiכרrכטכוגיריסמרכרמפימגיריהיג
כס"רנבכנורבככרטטסוחנמורסגר rכ::רסגרנכתרחייrג i:!שתוחווכרחטר::יטרטעכ
 :בטיח;ןעמומטפלחבירוואיןהביתאתנכוטננוiכזרומסנגיהיוימiכיכוכו tiכנכסיזקחומווירiכיקוי)ג,גטיסככויפררגי
גfכםרר mו::ינכ"גבכגע::י"גמ .1Iטירגיסכטווו::יני)וווכקiכוסהגגיסה!רוזוכגואמריגfוכמווהסנכוטנ]נור rמבכורוכנמג!רבגנtו(רוו::יומגככגעו!ריגוfונמוומס[

גגי Ciכומויכרםעמייכגמ!מוכרוווסמכ!ריססגיכי!יהף Ciוכסרכהכסi:רוסהכומיזכסוכיסר iררעכיזi:רבםרועוריעככ~ופייגfועדייוגימזרכמימסכבגר
ו 1ס!רקכס"ממיהיססייעכםיהףריויחיריו Ciככ.נi:ריהמהועחגהגכטיחi:רמככםסגגריסכפיפגיסגםוסטבעייסמכמ,סימ,גסטגעייסככהירכריסם::יסהרמסiגכמ

י Ciמ~יכמככעייר"ימק!יסומככגדבנכס"ביכמטימסוכנכםיהi:רעפרגi:רכ:רfכהוכסכווגררכ rםסדוכיוונככi:רהורi:רכקרי)ו!ר)וכ)ורעמ 5כסויקרסכמ i:iמיככר:רסוi:רכהיס
גיו.,וחנכעגנכונכגומרנסיומונגרו::יוממ!ר::יגי!רוטמטבכסככסכזרכר::ינכפרסיסגמטר::יגרע!רויט::ירסטובכנמוני::יגקרממוניו::יומ::יגהקיסטיטיסהרמ:רמרסננעי
ונסטגגווכנימכגיתונכrכיג::יעוטו!רט::יור"נבכבוחננכבכנרנכגיעות::יגותכחבגיבכגיגיסססוחנכגסקס rrכוסיומרנרונסוסיותורבכמ 5סתגניתוסוחננןגונו~ן

מזורו!רוסגה!רסוכגוגבכו!רגסrכו!רטגי::יסטיט!רתפוגו::יגובככמכיסוגריו::יט'ו :רטבכגקרמ iCi:רטרוכזסזגרוכ i:!נכסכפיתורייס
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יוכמרככיווס Ciמדיריחמרםכככקרכמ iר' Sגיסחיטמירככיז Ciימפםרסכככמגסכזמrכםכיוכסוכםגסםסימוכוכוכגרעכסככrכ"ג mכק Ciרi:רמ"סכוהכ Ciסררזס
 :כגי Ciככיירו S !,מ Ciוכססכיהממיו Ciככמימיסימוכרגי!ג"וכרככמ,ירכ'גז::יטעסירנכהייכמסרמ"סגrכג'יעור Jנמ

וrככ;ורגיסככטוןרנכג!ריכ .ורכ'rכוכגיסטגיסi:רגרכ Ciכמויע Ciכראוימדך,ש/'אםככבכ!ר'מגכסי)וטנכמ::יג::יוטי)ווכרבכרטוכ)ונבכ Aירמ,וירכ'ספקגכםוו)ווורמ,
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גנסוןגרגהיגנכו Sבכ::יוחיבכסוקגטיrכ::ימגכנטסוגrכזרמןמגגיסגחניגמבכנכויסי::יחכויר::ירגרגיוןככו Sגבכסטבכסככז::יפטוט::יוח::יטבכסשנכרומגיבכג"כבכ iיוחיגי
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נגעיםמכסתעלךדיירו
יעקב

 Pרי 5כטונן D'P {וג(כנ:;גוכוfוויע Cכרמויכי; Cכהכfומן 5ענעו{ Cכעוכfווfו p :!כ;ויfוומגרי
 :כגן C ~ט"

עיסבכמסכתסליק

44 

מהשר"אורףנרחראשוןפרקשמאימהרשי'א
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יעקב Jעיר
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e: וחריהמרסfזקומרוכיעדכ::וכי::וימ::וגכומיi ומכמס:C גקכי::ורקכוחוק:C גרגריכ::ו
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חדרשים

יקירfו"סו :feו~כימכמfוfוזכינוזכורנודנייומדי • Cקוזט::וימגככו :tנע :eנחולי!
גמכ{ןגגוfוכ' 5זיfוסקימ:יוי"ר::וינו::ווזיקהריחt:(זוזי י:!וrגעני{ח,ס Cס

מסוי"רכרנ '(,ו::סזגחנגרמכiכפרככמו{כמגוז'(ר"פ jסיחו::נתכס(וגמfוכיסס
ס:ירמ (כI 1 ו::י(''; iחוג('סיו :eבייס cכרfוכח,מיסינו Sמוומןיכ'fוכזק'קר'fוכיו 5 'יfוסקי
מס ,,,וf,והiכוריס cמ' Cסתfומייוסטגו,'סיוזע"כנ~נמ fiווכ"סיוומס Cסקוז

e: נעC ויוסזטגו,ק'עטןfסוe מ"וכפיכיt: ומי(קf,יוו 5מרC"C ' נ:J" כעו(יו:'\t ק'עט
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11 ) 



יגטחדףנרהראשוןפרקשמאי

דמרי-ךי"מג"רבכ"פי"נייסנז'דממרגמומפ '//פרספי'מסגסג//רבכ'/פוםניס*:~יס t:iמיג'יסיוטימיסניפ t:iנבכוגרסניגרממ t:iכסגבכס·וילדה
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כסרfכווומווב"רע!'פכ"זכקייסגרזוקוסרמ"ס ]'עכ[כווכרממוסfכקרfכ liורבג :עוכס ~ :eוהורו.ככומרבממוס •מזורלא :מרס·זונבנכעמfכ
נכעמfו·עי",רומומורכמונרר"ממ//עוס'זוכנכועםסגעכרדם :ורו//ק~כרר'כוסעברוממוקרfומסירר//מעגוסרפכוגיורבגו·ככומריוזוגןfו"ר
רון~נע~רסיסמםיס,ו Iפרםבכי' •גו'זס·כעעסמזוכמס:אסרתיכוו'יוזוגן
מטסנרמוח"וססרםויומסג'נחנוקוגו"חדשיפכ'מ~לשחר>יה~ ,r(ובאשיחשנא'לרברנכממןטגבכנכסןרבכניןוזמיוזמסנמס

כויבכמונכממנכיי-רממםפסכייסםניילי:ליממנורמוקסיסימ
חוםונרמ כf~י"רסנרממייר..י-מנכסיןמשופאההגרוהוראבכתירארברורכסממהמירסכורiכמ •ננרוiכחמרנה

ימן :eסוממוסמיוכרעממסקממרוס' :לשבעהרילדהואיבאלס'רילרהדא'בא •מםיכזומ[בנשי~ f'רfכמ" ,
ti ע/טדףאעומ)ו,,ספקכיריממוכמכוממווI גאוניםחדושיעסורזוכנרסייטבופיססעמממוסעסוררבריחלבונעשהנעברמ)דם[תביאא

כסימנ~ ס~~(וא;;~כויס.. tiסנרמסוממזורכממועמממרסנפשהואיןסתרפקיןכ)אבריהאורמר"יריםובאנשים·מ,סורמ]:כיריממיכfכונע~ס
יכויממ,ייידנריזרעמסגנמר 5סוכנמיסנפרסיסוגומ"טאילעאיא"רוחדש]כ"רעדעליהוחורתממנוfכ 5 'סממכמנכרי-מרירמו 5עםנןיק

רכחינמ"דרטימסנמסיממרוסיינוומסייססנדסודמי'ייילי ti 1/ומרג'סממrרוכס .תקצץ :ו I"ר
ממ pמוכסיייחןמיקמנכררגקטסגומגנכגמורסוגו'סfכגמסאחדאמטמאטהורתזד)מןבבכארכתמררזרעס'כמימ 5ומוכממסגםממםנכם

 6 ~ק~;כ:ח :~מ I~~מיממזספירםו '''םרמנ~מעממטסוריהו :eואדםססאשהואזרעשבבתזויוחנןא"רורבנןfככריומזרעזעיו :e •הרגשה :ככט~ס
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רד~ר; :I :~מ~~וקכסןrומכמסמרכמיבמרומסמפרסרמ·דאוהיינוסמאונוגעסהורעליווסזיןשהסזהז f5כמקfככגfכמרכסקfכ'רקהגיוכזומ tiמ
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יוסףעץ
מסגיסיגרריתסוסס::יותrכג::יור::י Sג::יסויסתס(ס,רגנ::יגנג "!"ס,רגנוכרף Sוכס'

גזרגנות::ייסירס Sס'סחrככתגספויסיסחור~::יריגנ I' ti::יfכי tiו, ,רנכיס I י::
וזרע::יעיקי כfןס;:;נכזרגנו::יכנכ;:;וכטגגנ::יגנ'ירוייי I '5וככ .וכרטסומורריח::י

 :מ{יוככוססמסס

יוסףיר

 :ע"נגזסרט;ב •
 :'יידפ/'יקירב
 :בויחזכחוניןג
, C חיעחנועוח

 ..... :ע'מגוגריוrוח

יוסףענף
סכםעtימפכיבססחמרקרנןמכיחסיןבזחחמרומ;במפכיגוt Hרחחחנמיזיושאלו
ןמזייקיכ! ,קרנן hחנ'חור;בחמר;בבפיגן~כעכ;במיזקקסבחנעח Cוכקופנחביכז%:'גורעח

יוכנככעבסfובקנרןנריג;בבמ;בבזייק t 'זבבח";בורכחס '''ג Cרח/יזווק)וו::חכוכמ;ב
נמנרי;בזמדכרח;בבכן .בניכ;בניכו tזרכיס Qכנחו tDנענtוינסססי!:זגריסכ;בפר
יקימוכעוכמזדרי!:{סיטמורכסיימגנ~וfנסכחרנזבזירחנסרימ Cקנמזכדיסןח Sכניחר

כךמיחfכ

 •בייגעוט 5ניזידזאלזיאראסנ) .איירסייםעז .רייניגעןח) ,ןםנתורהם
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מ~מפכיק IIר~נפרםויםרמוקו~ומנ lIכג' ' rנונמי IIפירםוגן,נמןמילח
נירתםכ Irנןכוממiרגמiרכיכ I '~רגמכירiר~כ tiמכו~ tiכמיכ~iרורסממר~
וכיוסגתגימיסנlכiר tiוןכממסםגiרכומחר'נכיגסננככיו~פסיק ti~מם~
 '''יי~יוםנמככמרךfככfכוגוןיוסוםנםיסננככיוכר rמג IIוממינכונ~נכיכי

רסוס ,גרן Ir ~נדח :רקןן~גרןםמחיס

נימיגמרכררמסכימימחרנירס~ססגי
r ~םומרממכמםמיכ~מחריוסנרומ~ינ

חניכסה~מ tiגריוקמנכריוסככנריוס
 ' 1ננכיןכוממסמחגמ~ומ tiנכרסוגגווג'ארמהמהמפניאווטמ IIרהיהתניא •עצבים
 :כ Iוק'כטממiררגנרינס rכג/ Iנכםמינכיסבהוקץבהשרגילמפנילשבעהנדהתורה
ק IIרפ'מפורםוג'מינכ~ר rמחינמשתהאכדיימיםזןטמאהתהאתורהארטה
 .רגרןבכךגקר'ךגי:שנאמרו]י Pרקרר'שאלולחופד,כניסתהכשעתכעלהעלחכיכה
כקר~מקכסמרמיגססיממנכסמרסן,מכראישמהאמפניינאיכרןדוסתאיר'אתתלמידיו

וסמפררסמוiרכ IIבכגומררסכגחמגמערנ
נ~נימכ Iס'ומכ ti ~ג IIרמנרfכי~גריגיומיןאישעלמחזרתאשהואי!אשהעלמחןר
נכיי:כימננכורממנניג ti~מוגמקרמימ-ימיעלמחןרמלאבירהלושאבדלאדםמשל
כרנרירס S~ינסייסיפ-רקנסוףנ~אישמהומפניאבירותעלמחןראבירהבעל
 :וקןן(מנככיןכערגהאישח)כלפילמעלהפניהואשהלמטהפניו
'כקט Iוגיוג tiממג(וקרם(גנמן)מהשנבראת'מפניממקוםוזושנבראמממווםזה

ם Iע'ר~ריקוניםכמ~מי
י IIרםופיןירוקנרסר~נימוםמ tiמ~ךזהפיוסמקבלתאשהואי!פיוסמקבלהאיש
וו tiוג tilבכ'וגןמגס tiגרוקי Sג tiהו tiמג sממהמפני •שנבראתממקוםוןושנבראממקום

וגןמןנכ:ריירמוiר~ןרוקיס Sי tiכ tiפ IIמעממקוםןהעבהקולהאשהואי!עבקולואיש
זהערבקולואיש iואיערבקולהאשהמה[מפנישנבראתממקוםוזושנברא
 :נאוהומראךערכקולךכיכ)חיש(שנאמרשנבראת]ממקוםוזושנבראממקום

 .רכיעיפרקכותיםננות
איקבלאיןילהכאמרבנזצורבאאיכאאיארמלתואךאיקלעפפארבב Iע'לבדף

שמואלורבמרבנזצורבאהכאאיכא )סבתאכהאילי;ןארמהאפיה
לגביהאזלהואשמיםירא/מ Iשבגויהלימדקמברכיארמכוותיהדתיהוירעואיהאמתניתאותנישזניה

 :וכוןאהדרי Iמתניליהרמיתוראג)ליהרמא
פניווהוריקובגדיועלגדוללכהזנפלהמפיוצנוראונתזהבשוקג IIכעםשספראחרבצדוקימעשהו Iכת'שם

לחכמיםדסומראותהפרו'זtיםמזמתיראות jהצדוקיםשנשיפ IIאעלואמרואשחואצלוקדםג Iכ/שר
בשכונחנושהיחהאחתמאשהחוץלחכמיםדםמראותוהםהבלמזיורתבהזאנובקיאיזיוסירביאמר
רבאאמרחברבצדוקיאבייאמרהארץדעםצנוראמשום·ליהותיפוקומתהלכחמיםדםהראתשלא
שוינהוכטהרהברגלעהוכוטומאתהוהרגלא] Iעןלדנד~רבאארמאלאליהמשויתנדהבועלחברצדוקי

רבנןיעקב jעיןף IIחרי
מחי~ח Dמ ז:; cקחןןכממיס :t ~'"י :t::קחמר ז:; r ~~כ:כר;:זוfור tDוfו~עי~:כרfומר:כזר ~ Cמספני:ו~מעfוחחורfוויו(;:ז Jכרף Dמרוקרכןמניfו;:ז~:כןמע c ' וf~קו~;:זfונ~ ז:;~ענ~

 וfי::וק<:: . ז:;עכ:~ ז:;ר(מור;:זfומרסמסספני :~וג D~מוס cמומוכ,~מימרfויכfו רrכ:~עס P j(מ c '(סמ::fו~וfו~וח c ~סמיכוח~חח ז:;וfר( •:כו' 'מ~מי~סחורסחמרסמס
C סוח~ I ' מo כיC ~כ:כc ממחרכוממיסP ח~ I ' ו:כפיI ;:יק זC ;:ז C כיוסC ו ז:;יז:;מחחרעחסיחfכימו~מ;:זרמס('מר~עי~;:זי~ C ממו(סc וסC ~Iכ '::>fוכיו וfרוחסכרח~כימי~פיכיס 5עוחמו

כמי "כ!<::מוכ;:זורזררגי~יכח~מ jjמחרן ז:; I ~כיכומחח;:ז Pי;:זח~חס tמקן'עמfכ Pחנ;:זיוחביס 5עיכיווממויוחכ cנס'וכעס Jוכחסח'יוסערהמחיןו~מסכמינס~;:זיומר'יוי
ענ:כיג ז:; tמקרנ'י מ<: .(מו;:זומרמןעביקוכןכישנאמר : c 'נע Cמע"חימעוכrו mוחמכיווי;:זיונכענ;:זמומרחוrוסי;:זמע;:זרערגנומ Dנסן'גיוסככןכנעכ;:זח~ורס
 ז:; cמ ,וגוממרמןע( 'כ:(ח :tt:כר:כמיכמיכ;:ז ז:; I j:ו Cכיימוכמי(' C ז:;וגיוסססגס::ממיס

נסוקןכסרגי~ C ')pמ ' I ~(זסחור;:זממרסמס '( pממומרר"מסי;:זחכימנiכמוןסכימ ~, rכמי(' :Iיוסעז ז:;~''''י(מע:כנ;:זוסמססמכו::ממיס ויז:;י::!כי~ Cכ Cו:כ' ז:; tיק jזיי Z 'כi~ו
 :!:מחיסוממומגיויו I\ ':וכיוססמ'גיוסעכי;:ז l\ו 5מיכ;:ז I\גסכמו:מומח cי;:ז I\ ':וסמזסע~ I\כקנ"ו:חוכ jוכיוכעכ;:זע~חכינ;:זו:מfוסכזי ז:;ז(מו:;:ז ~כ:עממ;:זחfוסחורסממר;:ז

מוגכין ;;t •ממין ti ,ג~יסרשלא ;נםכע~וכמ .כםמ"~נכי~~נכ~למפני
גמונבכ~' ti:נדח tiנכי tiנמסוריו Dtiניו' 5עומנכו:ואביוכבכסירסהיו tiו

 ,כ~קץ :ס Sיר tiנכס tiגג •rכו tiכמרניגמרס tiמפני :קמיניוגרiר
י~מגמ tiגריגע~ tiןכממ~iר~מםrכרמ~םע~גכrכורסמנכר~נכנירממוס~

 '~ pסורע~סחורנכ'יו:רiרrכrככנג~ר.ביכ
פניו :ור ;:Cםוכערומrזכר t:ijוכגרפטימרס

 ·םכנרמנכמקוסוח : rtiכםמיגםעrככמט~'
ו\יימנכנככ~ר Sכו i:!נכ~ iנמנכסמכג

 ·פיוסמקבלסימכו:רס Sוכ tiגוrכגגמ Pנכ
מרנכסכנרמ, tiסמנכקזח :rכ Sגרטrכ

רעגוכומגםרמנ~'יכע~כרממיחרחבכפך
fכנ~וכנכ i:!כקו~וכרוכגיו Pגעצם :יו tiק

 :כטמנכקר~ומיוגרגםוכגיורוקנכ
 ·iרורמכיסרמא ;נכקרס .לתואר

,גגררן:iורן:iחטכרנמ, tiרג
כןכנכש ti,ומר~פגיו'כוחוריקופפמ;רנ
רוקי Sנ itiרו ;;tמכ Sמנרונכ~ןוקיסריוננ
, ti ר;i,כסרמfיtA. כממרירוק,רסכינכס: 

י Pגמכנכגיר·מכיגסןמוכבקיאין
 ·ני~ותיפיק :נ~ן~יסגן tiםךוקיס 5

כ IIקיכר~נונככרמיוכרמ; tiיען~רמפין
S גננכןכנכממ ~ןרע'יכורמr מוti גמס~ימ: 

דררךרוקי Sרגמו . ~ןןנכוןכונכמiר ~ו~רגל
רגכןויכסו tiגןכ~ר~רסנ~רמרממםמר
~רמגר~גרנכ~רס;רוכמגררקימג~גר.נ~
גובככעונכמrככיגמ ~ IIעךטוממrככנכיכ~י

מילהחורהארמהמהומפניו IIליםחדרטח
ואמוואביושמחיםכולםיהושלאלשמונה

תוספות

מק;סהומיכססימכמג ,ערכקו'ךכי
 :ורfכרסח 5נרגמננכנקו,

יוסףענף _
כככנריכמ ז:; Iמ(ינףוכמקיס Iומגזוניסעיקריסמנכזיס Iרמ '"כ: ז:;(כ:וז:;ח:ככיחנרבכחסרס"כנוכעמי;:זכמיוממרןני;:זו C ק<:פיר Cר:כוחיונ:כמ;:ז '"עו Pקרףמינג,רמ,חמ
 .ס :tרס;:ז Pנסררי ,'וכקס"ג ''' Cסרמ~ C 'מפמרמנס~ריו(מןרימורסככמון :t:כומיזעמעכככוררמרכ;וב::וסנגמרמעעמממ"מסכעננכיפר :tמ~נ'ומי,זקרמוכעממ
פח;:ז :tנכןמנ~"רעעס 'Iח;רסרר Cנמזרוממרומוקססוממרומסרס Dרחמכיוכן~~כןרעמוע;וררחכ ז:;(,מ~יר;:זער 5מממחנינז"רעח :tע, :tכומ":ככוררמ~ימנע~כ

פרס-נממ;:זקכיסfומר'ןןמ, 5סממומק(מממומנמסמנןממרמנןנ :tנוכרין Dטכף C :סעומר)(מכמ jכ I'"רמכימס
 .:כו'(מענ;:ז(יס Pס :tןמכמע;:זפ(יו Cמ'מסופמגי : :iע"סעג(ס tמעעכר Pוחגכיס 5עוממוומניוממיס c:כו(סי:וו~מ :tמו(;:ז :tכמיכסחורסממר;:זמסומפנייט

!:סומרעו~ניעספ(יומסכססמסרגזו(סימןכ"ו Dיר Cכזמ,'ע'ז tר C ~ p 'ו(כמור;:ז ז:; Iמ,ו 'כ:זערכ"כ;:זנ;:זוקןרגי~ cכי pמגע;:ז cכ ז:;ז(מור;:זממרסמ;:זמפ(':כו'
~ע 5נננרייח;:זמנן,כח c(קגכסימ ז:;~עמ~פ(יו מו<:::!כ:ו(כרמו:ממ(סכמרןו:מכיע:כrר מ(' iכ ז:; Iמ ף('(ו~tכקיס Iוחרו~יסגעיקריסחננזיס rחרמס 'כ:ס:כוו(סחככיח~זעחס

 ז:;~עמ~פ(י:ונ;:ז rו(~מע;:זפ(יו:כrרמסומפ('~ומר~סס ז:;י"ס I " 0~פי c ר:! Dומורע 5מונקרנן:::עוריסיכ iמק(פיכןנכמסמע;::סעכח"סימממרו;<ועסכקרכן j:כר:כככ
 :וח cמ, '('(ענסי;:ז:כוו(חס :I מ"::!ס cוfו Cמ'זמזממרו ז:; Iמ,ן :I )ז:;כוס 5(מ ז:;י;:זרמכמכמנככנענפריס 5יקריניע Pפס Cמע ז:; Cעכוfו

עוג;:זומ::<נריוח:ככנעי('מרעוסרמכסיסירfור Cו'חסכיסמרןגוייכנרען Iכוסחכר:כוייןנר:כסוסי;:ז;מכר;:זס:וקכ";:זחמר c:וומוכ" vקלאי!נ~ארכחנונחארמ
 : ו<::ומ,מכ::<יסימן c 'וחומריס cמוזיכי;:זנ:כניכספוכווכ:ככ

 •אויפכעחאבעובערגןאייזיךחאטג) .פרויאלטעאייני~נ)סאנו,נענעןמ) .ומכרו-תמה

 :נ'עניו Cו iקא
 : '"עכויגסמגב

-, 

, 
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!מןגגגעיגןמטרמיגי~כהיגבכגע~גפגכטרכר/,ויאסף :מיכfכגר~גרמ~מגחגרמ~רמיוזכ l/גרגיט l/ריגיוטע~מסיררבפירטוויגדייה'

(עכר :סיפ~]מסייגוורב~rכנריס ו~~קרימחרלוכקרסגמספיסרמ~ tiי tiערןכנכסבדבריוכטגסוג~וןרפ~ת l/בד~יבריי~ו~וfכדfכי~ו
ti גוכויחזור) ti כrוכו(וכיבti ב"בוגוכוגכירודוכזורבוכיגןגו)(כובוריבfכfסוכקבנכגיןררב'גוזוי~נכונרti ~ יווכמ~יממסגרסזויי-ירסורמזוס~

~נכגיוfכסגין Dגככזוב כf~סוכממרזסגיבבמרמזסריוו~נגת~מו'מו '~מ~~~כובואיסי :fכי~גמגררוגמובדכטגריי~סכרו'יוממיגור
ןכפירהסכטעiר~חגמיסביוערברמגוריטחגחיט(קיכ)פסמיסבערבי

~סהרצבעיה' : )מחמסעגג::ירררrכישראלאישכלויאסףב)(IטוIכט'סדכתיברבב!י!י.סגי~קרירעור~נר~טמרתגג
רט::יררבוור rטיחנרוממוררנרמור"עשא!הכתובחבריםאחדכאישהעיראלנ 5סרמיםירסףו~רמ~בבנייוסף:יומ
ברורג~ווכר ti/lבריגרייה' :נגוכריס tiיס tiוכפר tiי tiגוכו::יומממרזוגמר~מו
יrכזור tiורמ,רrכ(כנכסברברי'מותוון tiווכ :חבריס]כול!פריןוכמיסיגר)(ירוכמ~וסכימוכפור~מ

(רגימ~גוכומתמ tiכ'סגריrכר:גדייהבועובראעברבינא Nברשילאנ l/עלודףבנמוכסמוסכ~ tiמיניוסףיסורסכו
 ,כיfכמרסר~לדידי :מינגמגררוד)ניחאקאכידרבכותיה :מסיכרבררמררחיסיטמרrכמנח;'ייrכי

 :iוי~מטנדייה' :חגמרחגמירי~לאואיצבעיהזילאסי'לרבל flאדרבבפ'זtיה ,א'מהרש
 :בגזונiויiוגו~טמממדליקתא'ניחאא I כ:iכיל fאוגדייהםכרהואגרייהצייתקמיגווכממטחמטהרחגמגןמטמעכמ

וכיס ti ~רריטחסירטוכי~מטרס ,אסיתאר"יגוכוב~סנקימ~ג l/גת tiמוסיתס
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ti כמיעוטשניסתמופותמיעוטבוותלדחנהותדיי :י'כר~כיטיrי~ועומרrררועןו? ~כ!:i ~מכוti כיכ~ון
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s וכימממחנקסרמכויונן .סגממI: ~מיגt עוC ממממחסS גמסורכוחP ועוכורמויררI: כ
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